
DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

0
LITHUANIAN DAILY FRIEND

No. 164
“Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS PENKTADIENIS, LIEPOS (JULY) 14 D., 1933 M.

45 3C A O O P Y KNTERKD AS BECOND CLAS8 ĮUCTER MARCH 11. 1#1«. AT CHICAOO, ILUNOI8 UNuER THE ACT OF UARCB 1. 1«7»

DRAUGAS
The most influential 

Lithuanian Daily in 
America.

3c A O O P Y METAI VOL XVII
Telefonas: Ganai 7790

Anglija viešųjų darbų sukėlimą neigia
NEPAPRASTAI GAUSINGAS 

MALDININKU LANKYMASIS ROMO!
ITALIJOJ PRAMONINKAI 

BAUDŽIAMI
../P

y,.:

ŠVENTAJAM TĖVUI NĖRA LAIKO 
ATOSTOGAUTI

Paleisti J. V. tarnautojai atgal 
priimami

ROMA, liepos 13. — Aną 
dieną Šventasis Tėvas Pijus 
.XI pirmą kartą apleido Ro
mos n.ier/o ribas. Išvyko ap
žiūrėti atnaujintą popiežių 
vasarnamį Castel Gandolfoj.

Kada Šventasis Tėvas -tuos

ti, kai kurie prelatai • reiškė 
vilties, kad Popiežius per va
saros karščius vasarnamy ap
sigyventų.

Jo Šventenybė atsakė, kad 
tas neįmanoma. Yra paskelbti 
Šventieji Metai. Kiekvienas 
Romon atvykstantis inaldinin-

NENORI VIEŠŲJŲ DARBŲ

LONDONAS, ^epos 14. — 
J. Valstybės anądien jdavė 
ekonominei konferencijai su
manymų. Kvietė visas pasau-

GAUSINGAS MALDININ
KŲ LANKYMASIS

ROMA, liepos 14. — Šven
tųjų Metų tvarkymo komite
tas skelbia, kad per pereitus

‘Z

vasarinius rūmus apžiurėjo ir i kas turi teisę Bažnyčios Gal- 
rengėsi atgal į Vatikaną grįž- Į va Vatikane pamatyti.

LIETUVOJE NORI PREKYBĄ PRAP
LĖSTI

lio valstybes bendrai susitn- f, .mėnesius maldininkų j Ro
rius sukelti savo kraštuose vic 
šuosius darbus, kad tuo bū
du nedarbu panaikinti ir ge
rovę grąžinti.

Vakar Anglija pirmutinė 
atsisakė šį sumanymų remti. 
Anglija per ilgus metus vie
šuosius darbus vykdė. Milžini
škas sumas išleido. Visgi nega 
Įėjo nedarbo panaikinti.

mą supludimas buvo tiek gau
singas, kad 1925 Jubiliejaus 
Metais per pirmąjį pusmeti to 
kio didelio skaičiaus nebūta.

ITALŲ ORO ESKADRILE 
KANADOJ

1. J. M. Cox iš Ohio valstybės, ekonominės konferencijos monetarinio komiteto pirminin
kas, aiškina konferencijos delegatams kai kurias sunkiai suprantamas problemas. 2. Audros 
sugriauti ūkio trobesiai Chicagos apylinkėse. 3. J. L Johns iš Wisconsino, kurs išrinktas 
vienos tarptautinės organizacijos prezidentu.

PRAMONINKAI BAU
DŽIAMI

ROMA, liepos 14. — Italijos 
fašistų vyriausybė jau senai 
pramonę kontroliuoja. Kiekvie 
na pramonės šaka turi savo 
kodus (taisykles). Už tų kodų 
peržengimą pramoninkai trau 
kiami teisman ir baudžiami.

Tomis dienomis trys pramo 
ninkai nubausti. Jie mėgino 
išsisukti nuo mažiausiojo skir
to darbininkams atlyginimo 
mokėjimo.

Tos rūšies tvarka į J. Yals 
tybių pramonę įvedama.

SKEDIAC, N. B., liepos 13. 
Šiandien popiet čia atskrido 
ir prieplaukon nusileido italų 
24 jūros lėktuvų eskadrilė, 
kuri skrinda į Cbieagą.

Iš čia skris į Montrealį, o iš 
ten į Cbieagą.

NACIONALSOCIALIS
TAMS REIKALINGI 

FONDAI

BERLYNAS, liepos 13. — 
Vokietijos vyriausybės nacio
nalsocialistų partijai reikalin
gi privatūs fondai. Jų sudarv 
mui partijos nariai visam kra 
šte renka aukas ir reikalauja, 
kad kiekvienas gausiai duotų. 
Rinkėjai nė privačių namų 
neaplenkia.

VISI ŽYDAI PAŠALINAMI
WASHINGTON, liepos 13. 

— Kalbama, kad kraštoBERLYNAS, liepos 14. ■
Vokietijos vyriausybės nauju j riausybė gal dar kartą kreip- 

'dekretu iš krašto pirklvbos vi- i sis į Graikijos vyriausybę,

vv-

si žydai pašalinami. kad Insullį išduotų.

PRIEŠ KINŲ BOIKOTĄ

ŠANCHAJUS, liepos 14.— 
Japonai prieš ekonominį kiiuj 
boikotą pradėjo žemomis kai
nomis kovoti.

IŠVYKO J BRAZILIJĄ

LONDONAS, liepos 13. — 
Angilijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Sir John Simon svei
katos atgaivinimui išvyko į 
Braziliją.

PENKI MIRTIES BAUSME 
NUBAUSTI

MASKVA, liepos 13. —
(Viešųjų valgyklų trusto penki 
virėjai apkaltinti sabotažu ir 
teismas mirties bausme juoe 
nubaudė.

APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS KONSEKRUOS KUN. 

SHAUGHNESSY

AVASif'INČfTON, liepos l3. j 
— Apaštališkas delegatas J. ‘ 
Valstybėms, Jo Eksc. arkivy s
kupas G. Cieognani, konsek-

CHICAGOJE VIEŠŲJŲ MOKYKLŲ IŠ
LAIDOS MAŽINAMOS

AM. LEGŲO&1O SUVA
ŽIAVIMAS

Spalių mėn. pradžių Chiea- 
goj įvyks Amerikos Legijono 

ruoš vyskupu kun. dr. G. Sba-1 organizacijos suvažiavimas.
ughnessy, kurį Šventasis Tė- Praneša, kad ši karo vete-
vas paskyrė Seattle vyskupi- ranų organizacija į šį suvažia- 
jon. vimą sutrauks apie 250,000 de

Konsekracijos iškilmės j. ir sv<‘‘'il)- Chicagai
vyks krašto Šventovėje - Ne teks milijonai dol. pelno, 
kalto Prasidėjimo Švč. Mari
jos P. bažnyčioje. Diena dar 
neparinkta.

Chicagos viešųjų mokyklų 
sistemo vedimui išlaidos 5 
milijonais dolerių per metus 
sumažinamos.

Panaikinamas taip vadina
mų junior bigh mokyklų sis
temas, perpus sumažinama 
“kindergardens”, panaikina
ma Ciane kolegija, Parental 
mokykla ir mokslo tęsimo mo- 
kvklos.

NETURI NORO PASI
DUOTI

Taip nusprendė 
boardo nariai.

mokyklų •

DAUG KAS NORI BŪTI 
DIPLOMATAIS

KASHINGTON, liepos 13. 
Kaip visiems J. V. tarnauto
jams, taip ir diplomatams al
gos žymiai sumažintos. Nežiū
rint to, apie 250 demokratų 
norėtų kokias nors diplomati
nes vietas gauti.

Probibicionistų vadai tvir
tina, kad 18-asis konstitucijos 
priedas vargiai bus atšauktas. 
Tik 13 valstybių reikia atšau
kimo pasipriešinimui. Penkios 
valstybės .jau pasisakė prieš 
atšaukimą.

Kada gi minėtas priedas ne 
bus skirtu laiku atšauktas, ta
da sausieji pakels kovą prieš 
alų.

NETEISYBE BUVO 
PRANEŠTA

Nesenai Chicagos spaudoje 
pranešta, kad St. Mary of 
Nazareth ligoninės vadovybė 
užlaikė vieną gydomą 
mergaitė, kada tėvas už 
gydymą neužmokėjo.

HITLERIS PASISAKO UŽ : Bažnyčia yra vienybėje ir
BAŽNYČIŲ LAISVĘ

LONDONAS, liepos 13. — 
Anglikonų bažnyčios dvasinin
kas Rev. Arthur S. Duncan— 
Jonės laikraščiui London Ti
mes rašo apie savo pasikalbė
jimą su Vokietijos kancleriu 
Hitleriu. Kancleris pareiškė, 
kad jis nė mažiausio pasiry
žimo neturi į bažnyčių reika
lus kištis. Tačiau protestantų 
reikale tas kišimasis yra būti
nas. Protestantų bažnyčia Vo
kietijoj, lygiai kaip ir kituose 
kraštuose, suskilusi į daugelį 
dalių, kurių tarpe nuolatiniai 
konfliktai vyksta. O kai ku
rios tų dalių dar turi noro kiš 
tis ir į krašto politiką.

Hitleris aiškiai pasisako,
kad jis katalikas. Katalikų

tvarkoje. Tai dėl ko gi pro
testantai negalėtų taip vieniu 
gai gyventi. Tas būtų naudin
giau pačiai valstybei, pažymi 
kancleris.

Kadangi suskilusių protes
tantų bažnyčios dalių Vokieti 
joj negalima kokiu nors būdu 
krūvon sutraukti, o patys 
protestantai neturi galimy
bės to padaryti, pati vyriausy 
bė turi juos vienyti.'To sieki
mui geriausia priemonė yra 
iš visų protestantų dalių su
daryti vieną valstvbfinę bažny 
Čią su valstybiniu vyskupu 
viršininku priešaky.

Hitleris pareiškia, kad jo 
vyriausybė toli gražu nemano 
kištis į bažnyčių vidaus reika
lus. Bet nori, kad bažnyčios 
atokiai nuo politikos stovėtų.

PLĖŠIKAI IR JŲ AUKA 
NUBAUSTI

V. V. S. ŽYDŲ SKYRIUS 
MAŽEIKIUOSE

Birželio 12 d. Apskr. sav. 
salėj įsteigtas Vilniui Vad. 
S-gos Mažeikių žydų skyrius. 
Iniciatorių vardu susirinki
mą atidarė p. J. Kanas. Lietu
vių Banko direkt. J. Matulio
nis laikė paskaitą. Iš žydų kai 
bėjo apie Vilniaus reikšmę 
Lietuvai ir žydų visuomenei' 
pp. Straleckis ir I^evitas žvdiš 
kai, o Kubelis lietuviškai.

Nariais prisirašė 54. Sky
riaus komitetan išrinkta pp. 
Kanas, Rublelis, Leizeris, Stre 
leckis, Leibavičius, Gusevas ir 
Levitas. Trys senieji Mažei
kių VVS skyriai naująjį ket
virtą sutiko nuoširdžiais svei
kinimais. Gražu, jei taip mie
lai dedasi j Vilniaus darbą ir 
žydų visuomenė. Tai bene pir
masis VVS žydų skyrius.

TARNAS NUŽUDĖ 
ŠEIMININKĄ

WASHINGTON, liepos 13. 
Kada krašte pirmyn stumia
mas krašto pramonės gaivini
mo darbas, prez. Rooseveltas 
ėmėsi darbo, kad prekybą su 
užsieniais atgaivinti. Pirmiau
sia su Pietų Amerikoa valsty
bėmis bus susisiekta.

PREZIDENTO ANŪKAI 
SAUGOJAMI

WASHINGTON, liepos I4T 
— Kilus pagrobimų epidemi
jai, slapti vyriausybės agentai 
čia ėmė stropiai saugoti tris 
prezidento Roosevelto sūnaus 
vaikus.

TARNAUTOJAI ATGAL 
PRIIMAMI

GELVONAI (Ukmergės ap
skričio). — Šio vals. Dobrovo- 

ten ; lės v. k. pil. Gaidomavičius J. 
jos turėjo pasisamdęs darbininką!

AVASHINGTON, liepos 13. 
Krašto vyriausybė panaikino 
visą eilę valdiškų biurų ir 
leido daug tarnautojų.

Krašto pramonės gaivini
mui sudaryta nauji biurai ir 
štai paleisti tarnautojai atgal 
šaukiami.

PRAMONĖS IR DARBO 
VIRŠININKAI

Dabar išsiaiškino, kad mer
gaitė neduota tėvui be gydyto 
jo leidimo.

pil. Banišauską iš gretimo Špo 
kiškio k. Birželio 8 d. namuo
se dėl menkniekių supykęs 
samdinys smogė peiliu šeimi-

BERLYNAS, liepos 13. — 
Hitlerio vyriausybė paskyrė 
valdiškus trustisus Vokietijos 
pramonei ir darbui tvarkyti.

Pašaukta teisman 3 plėšikai 
ir jų apiplėštas J. Dingą, 45 
m. amž. šis pastarasis atsisa-i 
kė juos identifikuoti ir kal
tinti.

Tad teismas už tai Dingą 
nubaudė 10 dol. bauda ir teis 
mo lėšomis, o tuos 3 plėšikus 
po 1 metus kalėti.

PAGROBTASIS PALEIS
TAS

Prieš dvyliką dienų pagrob
tasis J. Factor užpraeitą nak
tį La drauge miestelin prista
tytas ir paleistas. Sakosi už
mokėjęs 50,(XX) dol. Tai tik 
rankpinigiai.

SENYVAS ŽMOGUS ŽUVO

MOKYTOJAI RENGIAS 
KOVON

Arti Libertyville automibilio 
katastrofoje žuvo J. Simms,

Chicagos viešųjų mokyklų, 96 m. amž., iš Orland Parko, 
mokytojų organizacija nūs- Jo sūnus G. Simms, 70 m. 
prendė pakelti kovą prieš amž., sunkiai sužeistas,
mokyklų boardą, kurs mokslo ' ----------------
sistemą griauja. Pirmiausia] Capitol garadžiuje, 4730 \V. 
kreipsis teisman. Paskui turės (Harrison gat., 15 automobilių 
susirinkimus, demonstracijas, sudegė.

ninkui įGaidomavičiui į šoną,. . Šie trustisai'turės policines tei
nuo ko po kelių minučių mirė.
Tuo tarpu G. sūnus šoko ginti, 
bot samdinys ir jam spėjo ke
lis smūgius padaryti peiliu, 
kad pastarasis dabar ligoninė
je-

sės. Jų pareiga bus žiūrėti, 
kad nebūtų streikų lokautų ir 
kitų konfliktų.

Piktadarys išbėgo ir buvo 
sulaikytas prie Zubelių k. vy
rų, kurie pristatė į policijos 
nuovadą.

LIETUVOS BRAŠKĖS J 
LATVI |Ą

Latvių importą reguliuojan
ti komisija leido įvežti į Lat
viją 15 tonų braškių iš Lietu
vos, tačiau ta sąlyga, kad im- 
portininkai pasižadės, prasidė 
jus Latvijos braškių sezonui, 
išvežti ne mažiaui kaip du kar 
tu tiek latvių braškių.

Ji**

KOVA PRIE ŠGALVAŽU- 
DŽIUS

LONDONAS, liepos 13. — 
Anglijos lordų rūmams įduo
tas sumanymas, kad imtis grie 
žčiausios kovos prieš galvažu
džius, kurie persiėmė Ameri 
kos galvažudžių taktika ir gre 
šia kraštui.

ORO STOVIS
CHICAOO IR APYLINKĖS 

— šiandien debesuota; numa
tomas lietus; popiet kiek vė
siau.
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tiek daug kas metai valstybei sutaupo, už 
tai jos dar mokesčiais baudžiamos. Tokių ne
teisybę retai kur galima rasti.

Kadangi tarp privačių mokyklų dauguma 
yra katalikiškų, tai už mokesčių palikimų 
kaip buvus daugiausia veikė fanatikai, kliuk- 
seriai ir kiti viešieji ir pasislėpę katalikų 
priešai.

Dėl referendumo nepasisekimo daug kas 
kaltina ir pačių katalikų piliečių apsileidimų, 
kurie balsavimuose nedalyvavo. Jie galvoja, 
kad tas jiems yra nesvarbu. Tai šiaudinių ka
talikų toks protavimas.

PASTABĖLĖS

KOVA BUS VEDAMA

Iš visų šio krašto 48 valstybių tik vienų 
Įviena Kalifornijos valstybė kas metai įkai- 
luoja privačias ne dėl kokio pelno išlaiko

mas mokyklas ir skiria mokesčius taip, kaip 
už visas kitas privačias nekilojamas savastis.

bis senovės atžagareiviškas įstatymas y- 
ra paremtas valstybės konstitucija, l’er ilgus 
metus kiek katalikai, tiek ir kitatikių pažan
gieji piliečiai veltui prieš šį įstatymų kovoja. 
Antai 1926 metais šis klausimas buvo paduo
tas valstybės piliečių referendumui (balsavi
mui). Pralaimėta.

Šiuo pačiu klausimu ir šiemet (perėjusį 
birželio mėnesį) įvyko referendumas. Taip 
pat nelaimėta.

Privačių mokyklų vadavimui iš mokes
čių naštos veikia valstybinė organizacija va
rdu “Private Non-Profit Scliool association”. 
Šios organizacijos prezidentas Carl A. Henry 
pareiškia, kad per referendumų' pralaimėji
mas yra laikinas. Kova už teisybę ir toliau 

ItTVedama iki bus laimėta. Nė viena kokia 
problema niekados nebuvo galutinai išspręs
ta, kol nebuvo išspręsta teisingai. Kalifornija 
turės būt pastatyta į sau tinkamų vietų tarp 
kitų valstybių. Kaip kitose valstybėse švieti
mas yra laisvas, nesunkinamas pabaudomis, 
taip bus ir Kalifornijoj. Tik reikalinga, kad 
žmonės daugiau susiprastų.

Kalifornijoj privačios mokyklos kas me
tai išmoka apie 350,(MM) dol. mokesčiais. Pri
vačios mokyklos kas metai valstybei sutau- 
pią apie 12 milijonų dolerių išlaidų. Į pri- 

fcių mokyklų patalpas yra įdėta daugiau 
tip 20 milijonų dol. kapitalo.

Štai kų tas reiškia: Jei privačios ne dėl 
pelno išlaikomos mokyklos būtų uždarytos, 
tada valstybė naujiems mokyklų namams tu
rėtų išleisti daugiau kaip 20 milijonų dole
rių ir kas metai po 12 milijonų dolerių tų 
mokyklų vedimui. O kad privačios mokyklos

Ministeris dr. Zaunius, kalbėdamas Klai 
pėdos krašto atvadavimo dešimtmečio sukak 
tuvėse pasakė: ‘‘Kur yru šiandie pasauly to
ji pajėga, kuri galėtų laisvoms tautoms atme
sti savo valių’.. Kas mėgintų Lietuvai ant- 
mesti savo valių, žino, kad sukurtų chaosą, 
kuriam pats žūtų, nes ir Lietuva, ne mažiau 
kaip ir kitos valstybės, paskutiniu pasiryži
mu ir visų atkaklumu gins savo nepriklau
somybę, savo krašto nedalomumų ir garbę. 
Taigi, galvodami apie mūsų valstybės gero
vę, privalom galvoti ne apie nervingos vaiz
duotės nupieštas chaoso perspektyvas, o apie 
ramų, bet sunkų, ištvermingų ir teisingų dar
bų”?

Teisingai pasakyta. Tik reikia, kad da
bartiniai Lietuvos valdovai nė vienai valsty
biniai nusiteikusiai piliečių grupei nevaržv- 
tų laisvės dirbti tų “ramų, sunkų, ištvermin
gų ir teisingų darbų”.

• • •

Jungtinių Valstybių vyriausybė radika- 
liškai keičia pramonės kontrolės tvarkų. To 
sąjūdžio priešaky pastatytas gen. Ifugh John
son. Naujų tvarkų įvedus, žadama darbas mi
lijonams darbininkų. Šiokių tokių pasėkų jai) 
susilaukta. Kai kuriose pramonės šakose da
rbai pradeda judėti. Tačiau nestikiina, kad 
kaip sakoma, ‘‘per vienų naktį” viskas pasi
keistų geresnėn pusėn. q

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kol mu

sų dienrašty dr. Ročkos veda Sveikatos Skyrių. J U 
telkia proresljuualius patarimus skaitytojams ir mio- 
lai atsakinėja | klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Uos:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo" redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Raėkui, 3051 W. 43rd St., Chieago, 

Illinois.
2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa

vo vardų, pavardę ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Fa v ardė nebus skelbiama.

3) Jei klausimo ir atsakymo negalima butų dė
ti J lalkraštj, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
(Jž tat visada reik pridėti pašto ženkel| už 3 centus.

AR MAUDANTIES NAR
DAI? NEAPKURSK!

Dabar gan daug žmonių su
serga ausų ligomis. Mat, va
saros metu daug žmonių mau
dosi, vandenyje šėlsta, nardo, 
ir, jei nešvarus vanduo paten
ka į ausies vidų, ausį užro-
v • •zija.

Perdaug “mandravoti” va
ndenyje niekad neapsimoka, 
nes gali atsitikti šiokia, ar to

OR.A. M. RA6KUS 
3051 W. 4Ird Su 

Chicago
Tel. Lafayette 3057
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SVETIMŠALiy PRANCŪZU tEGI- 
JONAS AFRIKOJE

(ARBA ATSKIRTIEJI NUO KULTŪ
RINGO PASAULIO)

Rašo legijoninkas Jonas M. 

(Tęsenys)
Taip praeina 4 dienos. Penktų diena 

mus varo vėl skiepyti. Nors nemalonūs 
tie skiepai, liet mes su džiaugsmu einame,

; nes po skiepų viliodama 2 dienos poilsio.
Ir vėl tas pats, vėl mes ligoniai, vėl 

'mažai duoda valgyti.
Praeina tos dvi dienos. Antros die

nos vakare mums praneša, kad rytoj ry
tų iškeliaiinam į naujų vietų, už 36 kilo
metrų. Tų kelių turėsim eiti pėsti. Kad 
neužpultų kaitra, mus išves anksti 1 vai. 

.nakties. Vidurnaktyje mes keliam, visi. 
beveik ligoniai, kairysis petys ir ranka 
skauda, sunku, beveik negalima apsivil
kti švarkas, šinelius.

Dejuodami apsirengiani ir leidomės į 
Jkelionę. Aš manau nereikia aiškinti ka

galima pavojų išvengti, kodėl 
jų nevengti f

Dro Račkaus atsakymai

Atsakymas O. G. — Plaukų 
trinkimas laike mėnesinių 
sveikatai negali pakenkti. Iš
plovus galvų reik plaukus nu
sausinti taip, kad neatšaldžius 
skalpos. i

Atsakymas K. A. — Patar
čiau
tojų ir nunešti jam savo šia-

Naujoviškas anglų karo aeroplanas, turintis šešis moto
rus, padirbtas žvalgybos tikslui atvirose jūrose. Aeroplanas 
padirbtas iš metalo, išėmus išlaukines sparnų dalies sekcijas. 
Nežiūrint savo 31*4 tono svorio, kai pilnai prikrautas, yra 
stebėtinai greitas.

STALINAS NUSTOJA 
AUTORITETO

klę. Dėl to visų buvo nukrei
ptas įtemptas dėmesys į šį su- 

1 važiavimų. Tačiau skaudžiai 
,apsivilta. Suvažiavimo daly
viai buvo varginami klausi-

xx. j*. _  Faiar-1 ^a* Pavirtina visuomenės*niaįs: “Kada ateis Stalinas?
tamstai nueiti pas gydy- ’nuot»lka Rajoje visa eilė Kodėi jį8 nepasirodo?” Į pa- 
• uo™ ii.. įsimptomų, kurie rodo, kad Ii- baiga konferencijos ir patys

kia nelaimė. Iš visų nelaimių!pumo ekzaminavimui. Dažnas ^slolinis sl° vyro Popul,aru~ atstovai pradėjo nerimauti ir
besimaudant, bene blogiausia užbrinkimas gali būt že- 
yra apkurtimo pavojus. Net 'nklu> kad tamsta turi arba ži.
geriausi nardytojai nėra liuosi 
nuo to pavojaus.

Benardant po vandeniu, va-i 
nduo patenka į išlaukini au-

idies ligų, arba inkstų ligų, o 
gal ir kitokių ligų iš kurios 
privalai pasigydyti.

inas, kurį likimas ir jo paties pareiškė vadui pageidavimu 
energija pastatė pryšaky mil- prabilti. Bet Stalinas griežtai 
žiniškos valstybės, pradeda atsisakė. Šis pasielgimas pa
svyruoti. darė atstovams slegiantį įspū-

Jau kartų, 1930 m. vasario Tačiau kiekvienam, kuris 
m. Stalinui buvo išsprūdęs vai Stalinų pažįsta, yra aišku, kad

• i i-r. Atsakymas P. U. Gvildė- į§ rankų fiet tftj atsitiko jįs, kaip gudrus taktikas,, ve-
sles kanalėli, taipgi daug va- ntį ^jahų ligų klausimų, per |tada be J-kios priežasties. ngė užimti aiškių pozicijų šio- 

laikrastį nepatogu ir dėl to šiandien visaį kas kita Kad je sunkioje susipainiojusioje 
atsiprašau, kad tamstos pa

sta išlaukinė ausies būgnelio ’geidavimo negaliu patenkinti, 
pusė, tai nepakenks, bet jei'O apie tamstos minimų bro-

hdens patenka ir į nosies šne
rvę. Jei tik truputį pamirk Stalino “generalinės linijos” ‘^nacijoje. Šiandien jis nėra 

lūžime galime įžiūrėti visos “didysis tylėtojas”, kuris tu-
... i , . - • t. .♦ i . .. . . sistemos nepastovumų ir netin- r* tvirtų planų, bet jį slepia,
Ig efc pe g p ir 5ta s,OrQj kurioje yra apibudinta kamnn,s aįgkėja kasdien. Da- l>'‘t žmogus, kuris nieko

mi',i "m”e„LT"‘"aS ' !'"“e“ visai nepana- Pa^ii negali!
ši į 1921 metų. Tačiau Lėni-! Leninas, taip pat Trockis, 
nas nuginklavo kiekvienų ga- buvo ne tiktai veikimo žmo- 
limų N. E. P. pasipriešinimų ngS} beį jr plataus išsilavini- 
ne tiktai savo nepaprastu a u- nio žmonės, kurie savo veiks- 
toritetu, bet ir nuostabiu savo matus sugebėdavo duoti teo- 
griežtumu. “Aišku, — kalbe- retinį, atseit, marksistinį pa- 
jc jis tada Maskvoje susirin- grindų. Stalino tos rūšies nie
kusiems partijos atstovams, — šlungiškos pastangos sukelia

sies narvelį vanduo ieina, tai j®s dažnai su paprasta ricina J^'^voji prekyba lodo kapita juokų ai pasigailėjimo s\p>-
finonma Pocf ornm nnrro i f • v

miai sumenkėti.
Kuomet benardant į nosies j vert6s šundaktariškas šlamš 

šnervę įsiveržia vanduo, tai tas. 
reik saugotis tuomet neryti,

i pasakyti, jog tai yra menkos L-

nes tuo momentu kai žmogus Atsakymas I. Č. — Gnaibv-
. . . ..... . , iti arba deginti karpas su vit-ryja, tai vidujinis ausies ka-l 7 .

' , - v • rioliu labai pavojinga. To tainalelis atsidaro ir iš nosies va- ’ ’ ”L. Vyčių organizacijos seimas šiemet bus 
Chicagoje. Jis jau čia pat. Reiktų, kad ne tik 
pats jaunimas, bet tėvai ir visuomenės vadai 
pradėtų rūpintis šį seimų padaryti visais at
žvilgiais sėkmingu. Juk mūsų jaunimo reika- . , , ...... „ , • . . , T.., . susidaro daug pavojų. Nuolai toli gražu dar ne visi sutvarkyti. Del to j _ x ”.i._ „•
jau laikas tuo svarbiausiu klausimu rimtai 
susirūpinti.

jau nepatariu. Kartais pavy
dų. O kuomet į vidujinį au-i^s^a kai pas aptepus
nduo gali įsiveržti į ausies vi-,

išeiti lengvai negali; tuomet (castor oil); apsimoka pamė
ginti, nes nepavojinga,

nešvaraus vandens ausies vi
duje gali keltis votis, ausies 
viduje atsiradę pūliai gali su-

lizmo augimų. Pastarojo nega- nį. Mokslingumas ir žinojimas 
Įima išvengti ir kas to sieks, |nbaį b|ogai liarmonizuojasi su 
to veikimas bus tik žodžiuo- gį0 vyro ūsais ir čebatais (Le
sė. Jeigu yra pareikalavimas ninas ir Trockis ir išviršine

Liepos 15 d. tonelieka nei'\r ?ra PreklU, yra ir kapita- išvaizda inteligentiški tipai)
.... • i-i-i ji ’lizmas”. it:_____ ________________________gadinti visų girdėjimo apara-, vieno lietuvio, kurs neaaly-

Šiemet Chicagoje koncentruojasi daugu
mos Amerikos lietuvių organizacijų veikimas. 
Čia įvyks šių organizacijų seimai: Vargoni
ninkų Sąjungos, Ekonominio Centro, L. Vy
čių, Kunigų Vienybės ir A. L. R. K. Federa 
cijos. Chicagiečiai tuo didžiuojasi ir žada 
jiasirfųiinti, kad ir seimai pasisektų ir kad 
atvykusieji svečiai visu kuo būtų patenkinti.

reiviška kelionė. Ji begaliniai varginanti. 
Sunkiai apsirengęs ir sunkius batus vilk 
damas greitai nuvargsti, o mes dar ligo
niai po tų skiepų, tad praėję nedidelį ke
lių nuvargome. Mūsų vadovai raiti, šau
tuvus laiko runkose, dėl atsargumo.

Beeinant prašvinta diena. Saulutė šy
psosi, šildo, vėliau kaitina ir kai kuriam 
laikui praslinkus degina.

Kelionė pasidaro nepakenčiama. Ro
dos 36 kilomt. neperdidelė kelionė, betY
man pasirodė, kad metai slenka, o mes 
vis dar einame.

Ir, štai, nudžiungam visi, nes pama
tome laukuose kareivines. Dar valandėlė 
ir mes atvykome. Sustoję krentam ant 
žemės, nes Ingaliniai sunku buvo stovėti. 
Vietiniai kareiviai — legijoninkai mums 
tuoj atneša pietus, bet mes tiek nuvargę 
ir ištroškę, kad valgyti beveik nieks ne
valgo.

Bevalgant ateina karininkas. Pirmu
tiniai žodžiai, kų jis ištarė, tai buvo šie: 
“Žiūrėk, bobos, sukrito visi. Stok!” Mes 
stojam. “Kas vedė jus? Tuojau ĮMišaukt 
jį!” Suranda mūsų vadovų, kuris išsi
tempia prieš karininkų. “Kai pavalgys,

lizrnas’'. žinoma, ir Stalinas turi gar-
Stalinas neturi šios viduji-, bintojų, kaip, pavyzdžiui, da

nės didybės ir drąsos, kuri lei- bartinis darbininkų opozicijos 
stų jam atvirai pasisakyti:'retoretikas, Milonov’as, kuris
“aš klydau!” Jis tvli. Buvo .ii- k«ip “marksizmo klasikų”.

tų. O jei po to ausies kaulas vautų Lietuvių Dienoje, 6imt- 
pradeda rūdyti, tai net ir gy įmečio pažangos parodoje, Hali 
vvbei susidaro pavojų. Į of Science.

Kai ausies viduje votis au- i ----------
ga, tai skausmas yra nepake-1 700 dainininkų choro dainos laukiama, kad jis paskutinia- įkelia į padanges, arba dar- 
nčiamai didelis. Kentėti sopu- suskambės Šimtmečio pažan- ine partijos suvažiavime savo bininkų-amatninkų veikėjas 
lį yra nemalonu, bet netekti gos parodoje. Visi vyksime ir tylėjimų nutrauks ir išsikal-S'ernik’as, kuris paskutiniame 
girdėjimo dar baisiau. Tat, jei klausysime. |fcės apie Sovietų Rusijos bū-| (Tęsinys 4 pusi.)

— sako karininkas mūsų vadovui “tuoj 
į darbų, vakare pasilsės.”

Popiet mus tuoj varo dirbti. Dirbame i 
iki vakarienės (6 vai.). I’o vakarienės, 
mums įklodama drabužiai, šautuvas, kar
das, balnas, bridas (žaboklės) ir liepia 
kad rytojaus dienai pietums viskas bliz
gėtų. Kitaip — kalėjimas.

Rytojaus dienų duodama kiekvienam 
arklys ir mokinama jodinėti. Prieš pra
dedant pamokas, karininkas pasako mums 
mažų kalbelę. Štai, jo baigiamieji žodžiai: 
“Jūs nesate kareiviai, jūs esate legijo
ninkai, t. y. viskas jums turi būt pake
liama ir dėl visko jūs turite būti. Čia. 
vyručiai, svetimtaučių legijonas. čia jūs 
tik pradedat savo dienas. Man duotas 
sunkus uždavinys — padaryti jus legijo- 
ninkais, ir kai jūs būsite to vardo verti, 
mes pasimatysime Maroke. Baigdamas 
jums tik viena patariu, ir šimtų kartų 
kartoju: — nebėgti iš legijono, nes bėg
dami žūsit visi!”

Tat mes pradėjome mokintis, kad lik- 
tumėm legijoninkais.

Arkliai čia smarkūs ir karštakraujai. 
Mažai kas iš mūsų buvo raiteliais. Dau

gelis pirmų kartų sėdo ant arklio. Atme
nu, kaip mane gerokai išgąsdino. Man da
vė smarkų arklį. Nespėjus ant jo užsėsti, 
kaip jis pradėjo mane nešti. Lekia kaip 
vėsulas, sulaikyti jokiu būdu negaliu. Žiū
riu, priešais status krantas ir gerokai 
aukštas. Na, manau, čia mano arklys su
stos; negali šokti nuo tokio stataus kran
to. Bet mano labai apsirikta. Arabų ar 
klys, jei lekia, jis nieko nebemato; jis 
eina visur, nors tai gręsia užsimušimn. 
Matau, kad mano arklys nesustoja, aš 
paleidžiu pavades ir krentu savarankiškai 
nuo arklio. Ir būta laiko, nes arklys tuo 
laiku jau ritosi apačioje. Atsistojęs bėgu 
greitai žiūrėti arklio, nes buvau tikras, 
kad jis užsimušė; bet mano apsirikta. Jis 
stovėjo, ir dairėsi aplinkui, nieko nesu
prasdamas. Na, manau, tu visgi sustojai. 
Tat tokia mano buvo pirma pamoka. Ir 
beveik tokios pamokos buvo kasdien.

Ir šiandie, nš galio be pasigyrimo, 
sakyti, kad likau geras, šaltakraujis rai
telis. Nesenai buvau paskirtas dresiruoti 
jaunus žirgus ir lengvai sulaikydavau jau
nus stiprins arklius.

Tat vienas geras dalykas, kurį aš iš
mokau legijone.

Taip bėgo mūsų dienos, mus mokino 
būti legijoninkais, mokina net žiauriai ir 
be pasigailėjimo apsieiti. Niekad neturė
jome poilsio.

Ir iš jaunų, linksmų vaikinų, likome 
rimti, šaltakraujai ir niūrūs.

Praėjo keletas mėn. Artinosi laikas 
važiuoti Marokon. Dar keletas mėn. ir 
aš, karininkų nuomone, buvau visai pri
rengtas kareivis.

Ir, štai, vienų gražų rytų manęs klau
sia, ar aš noriu važiuoti Marokon? Žino
damas Maroko gyvenimų, mane net šiur
pas nukratė, bet kų daryti, negu išbusi 
5 metus toje mokykloje. O Maroke, nors 
pavojinga, bet užtai .mažesnė disciplina.

Pasimeldžiau, paprašiau Dievo Apvai
zdos, ir, turėdamas viltį Pievoje, rytojaus 
dienų pasirašiau važiuoti Marokan.

Tuoj jiatikrino gydytojas mano svei
katų, dar kartų skiepijo ir, po kelių die
nų, uždeda nian ant rankos lenciūgėlį su 
mano pavarde, gimimo vieta ir pulko nu
merį, kad, jei kelionėje mane užmuš, ar 
mirsiu, žinotų, kas ir iš kur esu.

Atsisveikinęs su draugais ir pilnomis 
ašarų akimis, aš išvažiavau į Marokų.
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šv. Vardo draugijos iškil- 
■s sekmadienį gražiai pavy-

Kleb. kun. d. Čižauskas su 
rų procesija lauke pašven- 
o Šv. Jurgio statulų. Per 
cesijų ir šv. Mišias vyrų 

■oras prie altoriaus gražiai 
dojo giesmę “Linksmybę 
no”. Iškilmėse dalyvavo
erikas Damauskas.

pasišokti, o senesnieji pakvė- vo atsilankęs pas savo tėve- riams, kurie dėl bedarbės ne- 
puoti tyru oru. Kp. koresp.'liūs ir brolį, kurie gyvena ant'gali mokesčių užsimokėti, 

ūkio lietuviškoj kolonijoj ar
ti Scotvillės. Toj apylinkėj pu
sėtinai yra lietuvių; kai ku-

rašytojas. Jo gyvenimas buvo karvė duoda per metus vidų- — Pirmas anglų auksinis pi 
nigas buvo nukaltas 1343 me-

LAKŪNAI DARIUS IR GI
RĖNAS IR JONAS GOOD

MAN ANGLŲ LAIK
RAŠČIUOSE

Karolis Yuškevičius, būda
mas ilgų laikų, be darbo, bū-

rie jų gražiai gyvena; turi ge- damas rūpestingas žmogus, 
rus ūkius ir trobas. Bet yra taip susirūpino likimu, kad

trumpas — mirė jaunas, 36 tiniškai 2,500 kilogramų pie- 
metų amžiaus. .Jis buvo ne- no. Kai kurios net dvigubai. į tais. 
gražus iš veido ir turėjo labai'Apie šimtų metų atgal vidų-1
negražių nosį. Kartų kada iš tiniškai karvė duodavo per me 1 opu. tuose yia ( aug ge
jo nosies vyrai pasijuokė, jis tus 1000 kl. ležies ir kalciam fosforo. Šie
kardu užmušė net 10 vyrų. i — Vidutinio amžiaus žmo- [dalykai labai reikalingi kau-

Apskaičiuota, kad Jung- Igus savo gyvenime suvarto- 
Amerikos Valstybėse ja 16.000 kilų duonos.

lems, dantims ir sveikatai pa
laikyti.

tokių, kurie labai vargingai net jo protas susilpo ir buvo 
gy vena. suimtas sunkios ligos. Žmona! tinėse

Tarp lietuvių, kaip ir visur,1 Per aštuonis mėnesius turėjo 
randasi tokių, kurie atšalę nuo Į daboti, kai mažų vaikų, kad 
savo tikėjimo; kiti visiškai be sfau ko nepasidarytų. Pagalios 
tikėjimo. Tai padaro skaity- lbuvo priversta ligonį vežti į 
mas bedieviškų laikraščių. Vie '.ligoninę. Gydytojai maža ma
nas perskaitęs tokį laikraštį to vilties pasveikti. Sako vie-

Detroito anglų laikraščiuose 
tilpo gražus, ir gana platus, 
aprašymas apie mūsų lietu
vius, Jonų Goodman’ų, lakū
nus Darių ir Girėnų. Detroitie- 
Čiai lietuviai nekantriai lau
kia tos dienos, kada lakūnai 
pakils skristi į Kaunu. Linki
me jiems kuo geriausios klo
ties.

•ze.

Sekmadienį parapija suruo- 
smagų išvažiavimų Birutės 

Dovanas laimėjo: 1 — 
skas, 2 — Juodsnu- 
— Jagminaitė. 1 do-

,.. , - oi y -4- Mary Stepbenson’ienė su sū-ų — radijo skvre Stašaitis, • r
t- * -4- J- * num Beniu, savininkai Higli-Kamecaitis $•>. Daug zmo- ’ *

k v. . , land Park Auto Service, buvobuvo suvažiavę, kad pare- ’
, pikniką. Biznieriai taip .» Spnngfield,, III., ap-

gražiai pasirodė.
arapija yra dėkinga kun. 

sevičiui, kleb. Šv. Petro pa 
., už gerų širdį, kad malo- 
o savo parapijų paraginti 

auti mūs parap. piknike,
o gražaus pelno. Dr. Rv- 
uskas visus piknike nufo-1 
rafavo.

lankyti savo motinėlę, kurių 
parsivežė į Detroitu pasisve-

|l' I

eiuoti. Prie progos buvo Chi- 
cagoj, aplankė Pasaulinę Pa- (. 
rodų. Dabar ji kursto Onų Ak- 
somaitienę, kad važiuotų pa
matyt Pasaulinę Parodų. Sa
iko, verta pamatyti.

STUDENTAI NAMIE

kitam atiduoda.
F. Apolskis sako, kodėl ne

daroma taip su katalikiškais 
laikraščiais. Perskaičius, rei
kia kitam atiduoti, tegul kitas 
pasinaudoja tuo geru. Jis žada 
pasiųst atliekamų “Draugo” 
num. į tų apylinkę. Vertas pa
gyrimo. Yra Amerikoj lietu
viškų kolonijų, kuriose nesira
nda katalikiško laikraščio, o 
vis tai dėlto, kad neatsiranda 
žmogus, kuris padarytų pra
džių. Kai žmogus pripranta 
prie gero laikraščio, tai lauk
te laukia tos dienos, kurių tas 
laikraštis ateina.

nas iš dešimties atgauna svei
katų iš tokios ligos. Visa tai 
paėjo iš rūpesčio. Bet koks 
gali būt rūpestis tos moters, 
kuri turėdama tokį ligonį rū
pinos užlaikymu namų ir vai
kų.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI'l»

Ilgų' laikų sirgęs mirė a. a. 
Inas Miknaitis. Gražiai pa-

Irena Radeckaitė parvyko 
pas tėvus atostogoms. Ji mo-

J. Lotuzis, kuris ilgų laikų 
nedirbo, dabar pašauktas į da
rbų sunkiai susirgo “flu”. 
Toj ligoj paprastai reikalin
gas poilsis, bet žmogus, bijo-

dotas su bažnytinėmis apei-!kinas ankž,ojoj mokvkloi Mi. 
imis. Į laidotuves atvyko ■ Pa
Lug giminių iš kitų miestų,1 TX ,r ■ . , .. o— <------- >  ---- o—z
pgi dukrelė sesuo Eugenija m/ " ariaaapo 10 '° ^‘-jos, damfts netekti (1arho, steng6.
Šv. Pranciškaus vienuolvno.

pJuvo susirgęs P. Petrėnas, 
lomas spaustuvininkas. Da- 
lr sveiksta. P. Petrėnas pri- 

iuso mūsų parapijai, visuo- 
?t jų remia aukomis. Patar-į 
įa visiems reikale kreiptis

tie P. Petrėno, kuris darbų Liepos 16 d. sodalicijos me
rai žino ir visuomet gražiai i nesinė šv. Komunija. Visos na

Thompson, Conn., parvyko a 
tostogoms J. Vaškevičius, S. 
Saplys ir J. Škulis.

Visiems linkime smagių a- 
tostogų. Detroito žiedas

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS

ši, kiek galėdamas dirbti.
Praeitų pirmadienį Joną* 

Slavinskas savo automobilium 
Lotuzį nuvežė j ligoninę. X- 
rav duoda vilties pasveikti.

Dora mergina atveda vyrų 
prie katalikybės. Toks atsiti
kimas yra vertas pažymėjimo, 
nes dažnai atsitinka, kad ka
talikė mergina, susidraugavus 
su nekataliku, pati tikėjimo 
išsižada. Ši mergina, kuri per 
daugelį metų parapijai tarna
vo, ne tik nepameta savo ti
kėjimo, bet vyrų atvedė. Ar 
tas galima padaryti be doro 
gyveninio? Toks dalykas aiš
kiai rodo merginos dorų gy
venimų. Išmintingas vyras, 
matydamas tai, priėmė tų ti
kėjimų, kuris mokina tų do
rybių.

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Grcitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Liepos 11 d. palaidota Bar-

ŽINIU-ŽINELĖS
— Amerikoje yra žydas mi

lijonierius Eliasar Holvay ki
lęs iš Lietuvos. Jisai nori vi
sus žydus iš Lietuvos nugabe-

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus,
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

borą Vilson’ienė, 45 metų am- nfl An,arikon ir ,6n jkur(lin. j 
žiaus. Mirė nuo vėžio ligos.'

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Ilieka.

|Yra įsakyta, kad draugijos, 
irios rengia naktinius pikni- 

nedalintų plakatų prie
Įtžnyčios durų.
|Tos draugijos tegu ima pa- 
rzdį iš mūsų parap. jauni- 
i, ypač iš buvusių sekmadie- 
Šv. Vardo draugijos iškil- 

lių. Jaunimų reikia pratinti 
rie to, kas gražu, kilnu.

rėš susirinks į svetainę ir iš 
čia eis į bažnyčių. Motinos, 
prižiūrėkit dukreles, kad lai
ku susirinktų. Nėra gražesnio 
daikto, kaip matyti mūsų jau
nimų einant bendrai prie šv. 
Komunijos. Kiekvienai mer
gaitei verta priklausyti prie 
sodalicijos.

ų S-gos 54 kuopa lai- 
pusmetinį susirinkimų lie- 

is 6 d.
Į Susirinkimas buvo skaitlin
is. Viskas kp. tvarkingai ve
pu a.

finansų rašt. P. Medonienė 
|davė pusmetinę apyskaitų, 
iri buvo vienbalsiai priimta. 

|e atstovės E. Paurazienės, 
ir įgaliota Centro Pirm. M. 
ižausjeienė atstovauti 54 kuo- 

M. S. seime. Taipogi savo 
įsomis vyksta į seimų M. Sta
nienė.
Kaip pirmiau buvo rašvta, 

Kad sųjungietės ruošia pikni- 
U liepos 24 d. Tai buvo klai- 
|a. Piknikas bus liepos 23 d. 
risi kviečiami atsilankyti tų 
įienų, nes pelnas skiriamas 
|usiau sn parapija. Bus bunco 

pinoklio lošimas ir kitokių 
imarginimų. Visi galės links- 
li laikų praleisti. Bus gera 

rkestra. Jaunimas galės gerai

Rugpiūčio mėnesį kas sek
madienį per paskutines šv. Mi- 

Tylute šias pradės giedot jaunamečių 
choras. Pratybos bus kas šeš
tadienį 2 valandų. Jauname-

Velionė buvo darbšti moteris, 
parapijos naudai vakarėlių re
ngėja ir lietuvių rėmėja. Nors 
jos vyras ne katalikas, vienok 
pasirūpino, kad moteriai būtų 
suteikta visi sakramentai.

Dažnai pasitaiko, kad tas, 
kuris tikėjimo dovanos netu
rėjo, gražiau pasielgia, negu 
daugelis tokių, kurie gimę ir 
augę katalikais.

Šv. Petro draugijos praei- 
tam sus-me keletas narių pa
sisakė negalį mėnesinių mo- 

'kesčių užsimokėti, nes ilgų lai-
čiai per tų mėnesį užims di- kų nedirba. Draugija broliškai 
džiojo choro vietų. Didysis cho sutiko teikti tokiems nariams 
ras turės atostogas.

ti. Tas jo sumanymas dabar 
svarstomas, bet vargu bau ši* 
sumanymas bus įgyvendintas.

— Lietuvoje yra apie 200 
šunadvokačių, prieš kuriuos Į 
pradės kovoti įstatymais, už- 
draudžiant jiems darbuotis.

— Lietuvoje per metus su
kūrenama apie pusketvirto mi
lijono kietmeterių malkos už 
20 milijonų litų.

— Nukirstame medyje yra 
nuo 35 iki 60 procentų van
dens. Metus pastovėjusi suka
pota malka turi tik apie 20 — 
25 procentus vandens.

— Septynioliktame šimtme
tyje Prancūzijoje gyveno au-

pagalbos. Nutarta parapijos kštos kilmės žmogus, Cyrano 
svetainėj suruošti vakarėlį iride Bergerac. Jis buvo žymus 

F. Apolskis su šeimyna bu- visų pelnų paskirti tiems na-' karininkas, be to, žinomas kaip

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub, Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAG0, ILL.

Telefonas Canal 7790

SQU1REEDGEGATE ——Two Back Door Cuatomen Come Together,

V/ElL UvftL- O/S LOOtS 
ŪKE A <?OO0 PJLACf 
7b ORdEH aa? CofpE. 
and Rolls todav 
-I 3EZ ONE SONOFKZiT

Inter-natT Cartoon Co.; N. Y.

Ja

Mor*iN‘ Bo - 
AMZ* A Plątc lunch 
Too - CT£S unl
or Abonmznt d>& 
you liže To &-i~r DZ. h-anb our FtfoN DE i-o/oy o r oi. Housc -huh »

BY LOUIS RIChARD

ENOUOH To HAvE 
TO Z-AT W AAZALS 
OUTHERL nmcL 
W mrE IS HOUSZ 
CLEAHiK*
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STALINAS NETENKA 
AUTORITETO

šiaip darbininkui šitas prieš- sukeldavo audringų uplodisme
; turuvimus būdavo primena- ntų, šiandien tokio entuziaz- 
,inas, neretai pasigirsdavo at- įuo visai nematyti...

I
; 'J uo tarpu kai žemesnieji ko 
munistų partijos sluogsniui ro 
do savo vadui daug utšalimo, 
partijos viršūnės ima žiūrėti 
į Stalinų, kaip j visų pasku-

sakymas: “Gal būt, kad 
liesa. Bet jis tam gabus. Su 
tokiu nepražūsi!” Badas, grie
žtasis mokytojas šitų akląjį o- 
ptimizmų išsklaidė. Išsklaidė 
net aukštųjų mokyklų partijos 

celėse”, kurios iki šiol buvo

tai

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
amatninkų suvažiavime parei
škė: “Mena svarbiausių są
lygų mūsų generalinės linijos 
laimėjimui yra ta, kad jos pry
šaky stovėtų neabejotinai išti-1. .. ..... . . . . ...J . ,* .. ..... . laikomos ištikimiausiomis. Vie
kimiausias ir gemjabskiausias . . . . . .. . .... ° , noje tokioje Maskvos elektro-1
Lenino mokinys, draugas tSta- . ... . ... . .. ,,J b technikos instituto “eeleje”

neseniai vienas partijos narys ilinas.”
Tačiau dauguma suvažiavi-

tinių sunkenybių kaltininkų. 
Gandai, kad Stalinas nesvei
kuoju ir laikosi utokiai nuo 
politikos, taip pat ne be rei
kšmės. Tokiais atvejais papra

ir pakartina žmogaus gyveni
mų. Kitaip, negalėtų būti. Jei 
linksma laimė nuolatos kas
dien žmogui šypsotųsi, tai 
kam reiktų dirbti amžinybei? 
Jei liūdna nelaimė amžinai 
žiūrėtų į mus, tai kam reikėtų 
gyventi! Būtų netvarkos pra
džia. Tačiau, nėra taip.

Jų formos apsčios. Laimė ir 
nelaimė turi šimtų daugiau 
spulvų parodyti mums, negu 
tas šliaužiantis chameleonas

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU 
KOLONIJAS

WUKEG«NAS UETUVIĮ!' 
HtiOS IŠKILMĖJE

400 ŽMONIŲ ATVAŽIUOS 
BOSAIS

.‘ienos, liueine, Wis

štai panaudojama kariška jė- galintis pakeisti savo kūno spu > 
skaitė paskaita apie maitini- .... . . u .. . v. ,. . , ......

mo dalyvių, kaip iš neoficia- ........... . .......... ........ , «a- Dvl lo n-Rusijoj siandienĮlvų beveik kiekvienam musų

\Vaukegaiio
Sutkaus

ietuviai, p. 
pranešimu, liepos

linių šaltinių teko patirti, sen
tencijų sutiko labai abejingai. 
Ne, tokios garbės, kokių duo
da minėtas teoretikas, Stali
nas ligšiol tikriausiai neužsi
tarnavo. Jis yra veikimo žmo
gus ir pagal dalykų padėlį tu
ri būti vertinamas. () ši palie
tis, kaip vyriausybės ūkio po
litikos svyravimai rodo, da
ros vis mažiau džiuginanti.

Trockis kartų Stalino galvo
jimo būdų pavadino vulgari-

mo priemones, kurioje stengė'-, 
si įrodyti, kad padėtis gėrė- j 
junti. — “Tu taip pat aklas, 
kaip Stalinas,,’ suriko jam vie 
nas studentas, ir šitie šiandie
ninei nuotaikai labai charak
teringi žodžiai ūmu laiku ap
lėkė visų miestų. Laimė ir nelaimė, tos dv’

lokių reiškinių yra ir dau- baltos šmėklos seka žmogų nuo 
giau. Šių metų pavasarį kar-

'd žada nustebinti Chicagosraudonoji armija pradeda ke- akies žvilgsny. Žingeidi siela1,. ... . .
... ... , • ... . , ... .lietuvius. Lietuvių Dienoje,paslaptingų sfinkso kaip tik ir drųsiai eina per'.. .

... . ,. , . Šimtmečio Pažangos parodoje,( R. ) gyvenimų, speliodama imamu; . ......
y. ... ... . , . . vaukeganieciai dalyvaus orgažingsniu, kaip sutiks jų laime . . , ;. . .

. . . Inizuotai. Jau trvs šimtai žinoar nelaime. i . . „
vykti busais. Re-

Iti savo 
galvų.

LAIMĖ IR NELAIMĖ

mu empirizmu. ‘Kiekviena
problemų jis taip sprendė, ta
rsi ji egzistuotų išimtinai vie
na, be jokio ryšio su kitokio
mis problemomis”. Galima bū
tų taip pat kalbėti apie jo ek- 
lektizmų. Paminėtina, pav., 
kai f) jis iš pradžių kratėsi kai 
riosios opozicijos, o paskiau 
jos programų pats pasisavino. 
Ir kada sovietų piliečių ar

AIA

MARTYNAS KUZARIS
Mi.rė liepos 11 d., 1933 m„ 

4 vai. ryto, 53 metų amžiaus. 
Kilo iš Raseinių apskr., Betyga
los parup., Parošų kalino.

Amerikoje išgyveno 23 ni'-'u’. 
l’aiiko didelia/ne nuliudi'me 

dvi dukteris Stanislavų, šaukš- 
telienę ir Onų Kuzaris, žentų 
Mykolų ir du anukus Konstan
tinų ii- Anicetų dvi seseris Ci
nų Kvt» i t'nskieno ir Anele Ku- 
petlenę, švogorlus Konstantinų 
Kupetį ir Antanų I’aką, pus
seserę Stcf aniją Bu
tkienę ir pusbroli Pranciškų 
Složią, o Lietuvoj nioterj Ma
rijonų ir tris sūnūs Vladislovų. 
Jonų ir Antanų, marčią ir nu 
anukus. tris seseris Baborą, A- 
nastazljų ir Teresę, Svoger) Vla
dislovų Nazevičią ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1646 W. 
46th St.. Zolp’o koplyčioj. Lai
dotuvės (vyks šeštadienj, liepos 
13 d.. Iš koplyčios 8 vai. bus 
atlydėtas ) av. Kryžiaus para
pijos bažnyčių, kurioje Jvyl.s 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
ta mus-mas dalyvuuti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterys, Žentas, A- 
nukal. Seserys, Svognrls. l*us- 
seserė, Pusbrolis Ir (aminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius L J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

VICTORIA NORAK
Po tėvais Kamarauskaitė

Mirė liepos 11 d., R vai. vok.. 
4 7 metų tližiatis. Kilo iš fe- 
dasių parup., Cipcllų kaimo, A- 
leksandravos apskr. Amerikoje 
Išgyveno 25 metus.

Palik-> dideliame nulluldime 
vyrą \Valter, 3 dukteris: Lu
dite, Lena Ir Helen, sūnų \Val- 
ter. brolį Vladą, brol) Pranciš
kų Ir brolienę Ir Jų dvi duktn- 
rta, brolį Jokūbų Ir brolienę, 
du pusbrolius Kamarauskus ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 2210 W. 
Cermnk Hd.. (22nd St.). Isil- 
dotnvės įvyks šeštadienį, liepos 
15 d.. Iš namų S vai. bus atly
dėta į Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurtoje įvyks gedu
lingos maldos už velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į šv. Ka:<nlero kapines.

Nuošt'rdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir paiy- 
sta.mus-mns dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Drkiervs,
Rimui, Broliai, Brolienės Ir Gi
nti nė s.

laidotuvėms patarnauja ora
torius Larhavtch fi Sunal. Te
lefonas Ganai 2515.

tų Stalinas atsilankė j “Did-i 
žiojo Teatro” vaidinimų, Aiš-j 
ku, kad tokiems atsilankymu- j 
ms iš anksto pasiruošiaina. Ne j
tik iš atžvilgio į aukšto sve
čio fizinę neliečiamybę, bet ir 
į iškilmingų sutikimą. Seniau

jo atėjimo į šį pasaulį iki gru
bu lentos. Kiekvienas, noroms- 
nenoroms, priverstas skaitytis 
su jomis beveik kasdien.

Kas yra laimė? Kas yra ne-
laimė ?I

Pilna to žotlžio prasme nc-
igaiiina pasakyti, kas jos yra. 

“iniciatorių grupės” plojimas,tai lainiė> _ tai ne. 
rasdavo visuotinio publikos jajnip Tačiau, vardus paduoti
piitaiimo. Šį kaitų, P3“kokiam nors dalykui arba vei- 
sakoja. ‘Opozicijos biuletinio’Įkiniui dar nėra igaišUininni. 
korespondentas, Stalino pasi-'

rodymas teatre buvo ledine 
(tyla palydėtas.”
| Bet tai dar nevisi šlyjančio 
į Stalino populiarumo simpto
mai. Ankstyvesnieji tikra pa
garba virto nūdien tuščiavi- 

įdūrė forma. Tai matyti aiškiai 
susirinkimuose, šventėse, šuva 
žiavimuose ir panašiais atve
jais, kada Stalinų stengiama- 

.si išrinkti garbės prezidiuman 
aiba siunčiami jam pasveiki-l 

Įnimai. Kai prieš porų metui 
vien šio vardo paminėjimas

Paviršutiniškai galime apibu
dinti tuos abstraktiškus daly
kus.

1
j Laimė yra viso gero pilnu- 
'mas, be jokių trukumų arba 
blogumo dėmės. Nelaimė yra 
blogas daiktas, kuris aplanko 
mus kokiu nors būdu. 

Relativiškos definicijom.

ir nelaimė, kaip du 
poliai, priešingi vie- 

kitam. Jos retai randasi 
viena forma žmoguje. Jos, tar
tum valgio uždarai, pasaldina

Laimė
magneto
nas

ANTANAS PALIONIS
Mirė liepos 12 d., 1933 m..

7 vai. vak., 2 8 metų amžiaus. 
Kilo iš Panevėžio apskr.. Upy
tės parap.. Naujamiesčio valą.

Amerikoje išgyveno 5 metus.
Paliko di'deliatne nulludftne 

seserį Kotriną Viršelienę, švo- 
gerj Juozapą, du pusbroliu An- 
pol) ir Antaną Kupšlat, pusse
serę Domicėlę Kaminskienę ir 
gimines, o Lietuvoje du broliu 
Juozapa Ir Anpolį, seserį levą 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3425 Wal- 
laee St. laidotuvės įvyks šeš
tadieni. liepos 15 d.. Iš namų
8 vai. bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurio
je įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžlni' kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tamu M nas dęiyvautl šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, ši'ogerls, Pus 
broliai. Pusse.«<’ič’ Ir Gintino".

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika. Telefonas 
Yards 1138.

PADĖKONĖ

AIA
JUOZAPAS RUSTEIKA

kuris mirė birželio 15 d., 1933 
ir tapo palaidotas birželio 19 d. 
1933, o dabar ilsisi Šv. Kazi
miero kapinėse amžinai nutflęs 
ir negalėdamas atidėkoti tiems, 
kurie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimų lr palydėjo Jį J tų 
neišvengiamų amžinybės vietų.

Mes ar.ni'ndami lr apgailėda
mi Jo praslšalinimų iš musų ta
rpo dėkojame inusų dvasiškam 
tėvui kun. kleb. J. Mačiulio- 
niul. kuris atlaikė įspūdingas 
pamaldas už j> Hielų Ir pasakė 
prita.i'kintų pamokslų.

Atminčiai, liepos 15 d., 1 933. 
7:30 vai. ryto. bus atlaikytos 
šv. Mišios su ekzekvijomis Au
šros Vartų parap. bažnyčioj.

Dėkojame grabortul J. Eu- 
deikiui, kuris savo geru t'r ma
ndagiu patarnavi’nu garbingai 
nulydėjo jį į amžinastį, o mums 
palengvino perkęsti nuliūdimą 
lr rūpesčius. Taipgi dėkojam dr. 
ši’.nonalčlul. Dėkojame grabne- 
Slams ir visiems, kurie paguo
dė mus musų nuliudimo valan
doje Ir pagalios, dėkojame vi
siems dalyvavusiems laidotuvė
se žmonėms.

Nuliūdę lieka: Moteris, l)mk- 
lerjra, Secuo, švogert.s Ir Gimi
nės.
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Laimė paviešėjo pas tūlų 
žmogų. Kaip jis žino? Ot, ver 
slas pasisekė. Pinigai, kaip 
grūdai puola į aruodus. Už 
kampo tunojanti nelaimė pa
matė laimingų žmogų. Pavy
dėjo jam. Krizę atvedė. Buvęs 
turtuolis keikia nelaimės at
silankymų. Jo turtai išvyko, 
tarsi, dulkių krisleliai vėjo ne 
sami kas-žin kur, kurie tirš
tai dengia kelių.

Per pasaulį eina laimė, šo
kanti ant kiekvieno vėjelio su
judintos bangos. Jos veidas 
amžinai linksmas. Ji nesensta. 
Kiekviena žemės kertelė, lai
mės palytėta, atbusta iš žie
minio miego. Ji, su savo bur- 
tiniška lazdele

Ši Dainų Šventė bus labai 
gražioj vietoj. Miškus kaip tik 
Lietuvoj.

į Dainų Šventėj dalyvaus cho
ristų iš Racino ir Kenosba. 

j Susijungus, pasidarys vienas
\ įskas jjdžiausių chorų, kuris padai- 

gružiai pavyko. Visi patenki-1 gružių dainų< yisi prago. 
nti. Visiems buvo padėkota užl^j nepainirSti atsilankyti į 
skaitlingų atsilankymų. Daug J)ainy šveilt,s kuri ,Hls Uepog 
kalbėtu apie metinį choro pik- oq d Koresp.
nikų. Išrinkta šeimininkai ir | pastaba. Gerb. korės-

^eimiųinkės. šedmininkais bus pondentę praSoni6 pranešti, 
J. Matulaitis, Jr., ir K. Bag-

jg donas. Jie rūpinsis gėrimu.
Šeimininkėmis bus: S. Butkiū- 
tė, B. Bukšiūtė ir A. Urmą- 
navičiūtė.

Perskaityta karnivalo komi 
sijos padėka chorui už pasi
darbavimų.

Vienas iš didžiausių

kurioj vietoj bus toji choro 
ruošiama Dainų Šventė.

Nusa-Tone
Stovi už geresnę Sveikatų, Didesnį 
Stiprumą—kas reiškia dauglaus gy
vumo — Stimuliuoja nervus. NUGA- 
TONE yra įžymaus Gydytojaus iš
radimas. jisai siūlo jums TONIKĄ, 

cllOl‘O lk,,r*8 Padarė stebuklus dėl tukstati.
Į čių, padarydamas tuos nusilpnintai’

mosi dar sudaryti keturis ar reikalų, tai Dainų Šventė. Kaip 1 vlrtals lr aktyviskais. šio Gydytojaus

m ų susirasę 
zervuota S dideli busai.

p< likis busus 
nuo Lietuvių

daugiau.
salės

Tiki
preskripclja dabar parduodama 

Irantuotas treatmentas už Vien 
jlerį — gaukite butelį šių tj 

S no lietuviai darbuojasi, kad !?land,Ųn- .b.®t. kl
Busai choras, taip ir visi \Vaukega-

vaziuos v...............—..........----------------------- llalbello butų
vai. ryto. Po iškilmių tais pa- į toji Dainų Šventė kuo geriau- tone. 
čiais busais grįš atgal. Bilie
tai ‘‘round trip” 85c. asine- 

Jniui. Kurie vaukeganiečių no 
Iri važiuoti, o dar nėra rezer- 
| vavę vietos, prašomi tuojau 
tai padaryti pas vienų komite
to narių: Sutkų, Jakutį, Ma
čiulį, Dapkų, Dzigų ar išimu- 
lvna.• c

Lietuvių Dienos komitetas 
žada vaukeganiečius priimti ir 
suteikti visokį patarnavimų.

net senų moteriškę, paskendu
sių maldoje.

Nelaimė, laibas kaulų mai
šas, kaž kokia gelumbe apsi 
karsčius, eina tykiai ir yra 
nematoma gyvenime. Kaip lai 
mė siunčia gerumų į visas pu Į 
sės, taip nelaimė apsčiai sėja j 
blogumų. Ji kai kuriuos la-, 
biau baugina, negu pati mir- j 
tis. ; ;

Yisi seka laimės pasaulyje. 
Ne visi jų randa. Norėtumei 
pamilti laimę, jei tik sugau ; 
tumei jų savo glėbyje. Paga 
\ęs, žiūri į miražų — tai baisi 
nelaimė! Su išgųsčiu metame 
nelaimę į šalį.

Einame per pasaulį. Žiūri
me. Kur laimė? Kur nelaimė? 
Ne, dėl to, kad jos abi n>ika
lingos mums. Kad pamatę, ga 
lėtumėm pagauti laimę; ir kati 
pamatę, galėtumėm šuoliais 
hėgti nuo nelaimės. Jzaimė ir 
nelaimė, kur jūsų buveinės pa
saulyje ? Kazys Adna

Šv. Baltramiejaus parap. 
pradžiugina choras laikė mėnesinį susirin-

šiai pavyktų. Visos lietuvių 
\lr-gijos, taip vyrų, moterų, su 
^įjungusios į krūvų deda pa

stangų pasisekimui užtikrin
ti. Be dairių tų dienų bus dar 
ir kitokių pamarginimų.

10 PIECE CO5METIC 
SĖT $1.97

Thl« Ir a Pamenu VivanI Sėt and In- 
cludea fare j»owdur, $1.00; Konge, 75c, 
Tįsime Creatn $1.00, Ilepilatory |l.00, 
Karlai Astringent SI.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet Wntor $1.25, Purfunie $2.75. Rrll- 
llantlnr 75c, Skln IVhltener 75c. Totai 
Valtie $1J.OO. Speclal prlce. (1.97 for aU 

I ten piecea to lntroduce tbls lino.

Vardan
Adresas................................
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grųžlnarni, jei 
nepatenkinta*.kimų, kuriame pirmiausiai iš

klausyta pranešima? iš Dainų v<n 58O-5th Avenue, New y«fc

VAŽIUOJANČIŲ 1 LETUVį 
DĖMESIUI

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelioi.ės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

pažymėtu —

•NATlKE’b HUB B.U.M”
GertMiM Vaistai Plaukų Sulaikymui Ir Atougiulmui

Visi. kurie norėtu turėti geriausias 
pasekliiog. kad nuslinktų ir augti* 
plaukai, galite atsišaukti pas mus.

šio vaistai yra padaryti iš bran
giausiu žolių. Dabar per trumpa lai
ką pat duosime nupiginta kainą — di
delis butelis kainuos tik 65 centai.

Taipgi, kas norėtu agentauti dėl 
šilu nepaprastu vaistu. taJ atsišauki
te arba atrašykite dėl Informacijų. 
Vktliiitėlial IšdirlK-Jal Ir Paritu vėlai 

MRS. PAULINA RIMKIENE 
1531 ŠliK’lds Avenue.
Ciiiacgo Helghts. III.

(Patcnt rights applfed for 1933)

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VARTOK UUI.DONA TABLETI S
Aptiekose. Knygutė su paveiks

lais 24 puslapių “Hlstory of Rhe- 
umatism” dykai. Kreipkis į:

HELDONA CORP.
Dcsk 8, Atlantic City, N. i.

Nesirūpink niežėji
mu. pleiskanotais. 
Išbėrimais, spuogais 

Ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydanti antiseptiką Zamo— 
saugus. Aptlekosa. 15c., Sic., 
•1.00.žemo
FGA CKltM ikPGMTiONS

VISI LIETUVIAI DALY
VAUKIME LIETUVIŲ DIE- 
NOJ ŠIMTMEČIO PAŽAN
GOS PARODOJE, LIEPOS 
16 D., HALL OE SCIENCE 
AIKŠTĖJE.

02
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IU AGENTŪRA
2334 Sc OAK.lFT~K?r=____

Telefonas CANAL 7790
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KAS NAUJA ŠV, ANTANO PARAP., CICERO Dabar tokia gadynė, kad nia, kuri susidės iš supintu
žmonės viens kito neklauso: 
kas kaip užsimanė, taip ir da
ro. Jei kuriam nors reiktu išApaštalystės Maldos draugi j romą po pirmojo penktadienio 

ja mėnesinį susiiriikinu] laikė 'sus-mo. Dabar bus einama, ar sny() ki»(,n-s Bmok(-ti th.k pj
liepos 7 <1. Si draugija yra di- bus susirinkimus, ar ne. Visi* 4_. ... _____  ___ L
dėlė. Nariu tini virš tris šiai- nariai privalo žinoti ir visi da* ' •IX"1tus, bet ne visi dalyvauja susi-1 lyvauti bendroje Komunijoje 
rinkimuose ir neatlieka savo su ženkleliais. Jei kas neturi

Įiugu, tai, aš manau, gerokai 
galvų pakrajištytij.

ženklelio, paprašykit pirminiu 
ko; jis suteiks.

Skaitvtas laiškas nuo dien-

pareigų. Pav., promotoriai, ne 
visi lanko susirinkimus. Daug 
narių skundžias negaunu lape
lių. Arą tokių promotorių, ''■u' j-ašėio “Draugo” adm.; kvies
rie sako, girdi, pirmininkas iš
dalins lapelius. Jei pirminin
kas pažintų visus narius, tai 
nereikėtų nė promotorių. Yra 
promotorių, kurie nežino, kur 

į jų nariai gyvena. Promoto- 
riaus pareiga turėti visų savo 
narių vardus, paverdes ir ad
resus; jis privalo lankyti de
jos susirinkimus, t) tuo tarpu 
yra promotorių, kurie jau trys 

lesiai kai nėra buvę suši
kime. Taip negerai.

Be to, yra narių, kurie ap
siima atstovais Į Federacijos 
ir Labdarių susirinkimus, o 
kai reikia padaryti praneši
mas, tai jų nėra. Delbiamieji

ta dalyvauti piknike. Laiškas 
priimtas ir nutarta dalyvauti. jtvai^08. 
Kitas laiškas buvo iš Federa
cijos Centro; dr-ja kviečiama 
į kongresų. Laiškas priimtas 
ir išrinkta atstovai.

Kalbėta apie Lietuvių Die
nų Pasaulinėj Parodoj. Drau
gija nutarė dalyvauti. Be to, 
draugija pasižadėjo daug par 
duoti parapijos pikniko tikie- 
tų ir dalyvauti piknike.

Iš Federacijos pranešimas 
buvo nepilnas iš priežasties, 
kad ne visi atstovai dalyvavo.

Iš Labdarių pranešimo pa
sidarė tokia išvada, kad Lab
dariai daug vargšams išmoka.

Ant svetimo turto daug at
siranda geradarių ir mielašir-£er',tl 
dingij žmonių.

Idėjinės mūsų draugijos 
nyksta, niekur nebenori pri
klausyti, nes dažnai jose nėra

gražių dainelių.
Vakarėlį rengia Vyčiai ir

sųjungietės. Įžanga visai ma
ži. ir visiems prieinama.

Tat važiuokime šį vakarų į 
Cicero pasimatyti su mūsų 
brangiais sveteliais ir juos pa- 

Rūta

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGO CENTRALI-

NIAM PAŠTE
tKK» Bružui J.
917 Locutei A.
933 Šležui Juozui 
Antanui Grybui 
V. Petrauskui

J. BRUNDZAI

CHICAGOJE i PRANEŠIMAS
SVEČIAI IŠ RYTŲ

H. Valančius.

PASIMATYSIME SU LIE
TUVOS SVEČIAIS

Kį vakarų Ciceroj, Šv. An
tano parapijos salėj, visi gau
sime progos pasimatyti su at
vykusiais iš Lietuvos svečiais, 
užgirsti jų gražių kalbų apie 
mūsų tėvynę Lietuvi]; l>e to, 
pasigerėsime ir gražia progra-

Vakar “Drauge” apsilankė 
svečiai pittsburgiečiai: ponia 
M. Rakauskienė su dukterims 
p-le Juozapina Rakauskaite ir 
ponia J. Jusevičienė ir jų sū
nėnas Pranas Bajoras. Jie 
atvyko Cliicagon tikslu daly
vauti Šimtmečio Parodos Lie
tuvių Dienos iškilmėje. Svečiai 
lankosi Cbieagoje pirmu kart; 
aplankė visas lietuvių įstai 
gas...

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso: Tel. Caliunet 403P 
< K cm.: Tcl. Hemlock 62H«

! DR. A. C. RAKAUSKAS
OYDYTOJAS IK CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak. 
Kealdcucljos Ofisas: 2659 W. tttflh bu

Valandos: 18—11 ryto 
Seradomls Ir Nedėlloinl* pagal sutarti

šilimui pranešame, jog persikėli*nio 
1 naują ofisų. Dabar turitue visai 
naujus, padidintus ir moderniškus 
Medikalius ir Don t isterijos ofisus, ku
rie bus patogus ir lengvai' pasiekia
mi musų plačiai klientelel.

Mes turime pakvietę ir daugiau 
gydytojų, kurie taip kaip ir mes 
padarys nuodugnu diagnozą ir su- 
toi'ks pasekmingą, mokslišką treat- 
mentą.

Jolu. F. Kuzio, M. D. ir .. 
Francis ituzie, 1). D. S.

2355 W. 63rd St.
Tel. l’rospee-t 2011

Tel. LAFAYETTE 7«5O

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

414U Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
TEL. CANAL 0402

Office Pitone 
Proepect 1928

Res. and Offlcs

JOHN F. RUZIC
M. D. F. A. C. S.

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

14 ie so. lutu cr., cicero, iul. 
U t ar., Ketv. ir l'ėtn. 10—9 vai. 

3117 SO. IIALSTED ST., CHICAGO 
l’aned., Sered. ir Subat. 2—9 vaU

HLMDOCK 1111

DR. Y. S. NARES
f Naryauekas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
3428 West Marųuetta Road 

▼ALANDUS:
9 Iki 11 ryto: 7 Iki 9 vakaro 

Utarn. Ir Katr. vak. pagal sutarti 
Rea 1464 8. MAPLKWOOD IVB.

TeL Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

81 Office: 4459 & čaliforuia Avė.

promotoriai ir nariai, nerūgo- „įe|<() neatsižvelgdami, ar su
kit, jei aš kitų sykį ir vardus 
paskelbiu laikrašty tų, kurie 
neatlieka savo pareigų.

Draugija yra nusitarusi į darbuotis. Mažu, pamažu ir
kas pirmas sekmadienis 7:30 j išnyks visi darbuotojai; liks 
eiti “in corpore” prie šv. Ko-ltik tie, kurie pašalpos reika- 
inunijos. Pirmiau tai buvo da lauja.

G R A B O R I A I:

smukimas laivo ar ne? Del to 
ir mažėja narių skaičius. N’ie- | 
kas nebenori priklausyti ir 1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 10425 Hamilton Avė. 

Tcl. Beverly 0081 
Valundos: 7—9

J. 6. GALLAGHER,
B. S. M. D.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Res. 1114 lfest KOth SI.

Tel. Radcliff 4982 
Valandos: 1—3 ir 7—9

LIETUVIAI DAKTARAI:
Tel. LAFAYE'ITE 3057

DR. A. RAČKDS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kcdzlc) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomls ir nedėllomia pagal 
sutarties

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYS1CLAN AND 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFSTCE HOUR8:

I to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointmunt

Nedėlioję pagal sutartį

IŠ RYTO ŠV. KRYŽIAI S LIGONINĖJE — HEMLOCK 0700 
Ofisai 2355 Wesl 63rd Street

S. E. Kampas \Veste-rn Avenue 
Tel. PROSPKCT 2011

JOS. F. RUZIC, D.D.S. J. FRANCIS SMiTH, M.D.
AKIŲ. AUSŲ. NOSIES Ir GERKLĖS 

Res. 7«5» Kiitgstnn Avė.
Tel. Saginaw 784G

Vai.; Pirm., Ketv. ir I’enk. 9-12 v. r.
Valandos: 10—8 vai. vak. kasdien I’irm., Treč. ir l’enkt. 1-2 p.p. vak,7-9

DENTfSTERIJOS GYDYTOJAS
Res. 0751 Ixm.ii.is Itlvd.

Tel. Wentw-orth 5514

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Ganai 3618 arba <819

2314 W. 23rd PI., Chicago

Telefonas Y arda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBTTBN A VENŲ®

Chicago. TI1.

J. F. RAOŽIUS
• Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
0B8 W. 181h St. Tcl. (anai 6174

Chicago. III.

J

GRABORIAh

i PHONK OROVEHILL 9927 
1 Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. ausltaroo

DR. J. W. KADZEVYICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą*

9869 80. WESTF.RN AVĖ. 
Chicago. III.

Boulevard 7189
Rea. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DĖNTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakare

DR. M. T. STRIK0L1S
«•

Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7821) 
Namų telef. Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELTS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 8 Iki 8 vakar*
nereuoj pagal šutau,

Tel. Ofiso Ir Rea. Grovehlll 0(17
8917 S. YV asmenųw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marąuette Road 
Tat: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryta 

N odenoj susitarus

Phone Ganai 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
22G1 W. Ceimak Road
Valandos: 1—I Ir 7—8 vak. 

Seredoinut ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. Caliiomi* Avė. 
Telefonas Republic 7868

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, IUinoia 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

TEL. REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGO JE

Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJĄ ŽEMESNI; KAINĄ.

Kiekvienam pagrahui musų koplyčia su vargonais 
dykai. Nuliudlmo valandoje nepamirškile

mus pašauktt. KEPUiltLIC K34O, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDE1KIS IR TĖVAS
5340 SO. KF.DZ.IE AVĖ.

(Neturime si,ryžių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088__ I
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVKIA UNDERTAKING CO.

Tel. Ofiso Boulevard 6912-14 
Rea. Victory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 6:30-8:89 
DR. MARGE JUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau i erdvesne Ir patoge«n« 

vietą
8325 SO. UA1.STED ST.

Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų U 
nuo 8 Iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 19 Iki 13
Phone BOULEVARD 8483__

DR. VAITUSH, DPT.

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuolu- 
:no, skaudamą akių karšt}. Atitai- 
sau trumpą regystę Ir tolimą re- 
gystę. į

Į Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitiki'muose, egzaminavimas da.ro- 
mas su elektrą parodančia mažiau- 

' sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky

klos vaikučiams.
Ii Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka

ro. Nedėliomis pagal sutarti.
Daugeliu atsitikimų akys atitaiso- < 

mos be akinių. Dalmr kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kotuos 
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Rea Phons 
Bnglevrood 6841

T»U Ganai 8121

DR. G. I. BLOŽIS
DENT18TAH

2201 W. Cerniak Road
(Kampai Leavitt BU) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
keredvj pagal sutarti

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Road
arti Western Avė. 
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

Tol. Ganai 0257 Res. l’rospeet 6(69

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezideuctja 6G0v so. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4142 ARCHER A VENDE 
Teh Virgiui* 0036

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YDŠKA "
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Suredoiuis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
3422 W. M.YKUUE'JPIE ROAD

ĮVAIRU S DAKTARAI:
Offica Pbona 

Wentworth 1008

1439 S. 49t.h Court. Cicero, DL 
TEL. CICERO 6927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
G R ABORTUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 A ubam Aveliu©

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

>Tel. CICERO 194

SYREWICZE
GRABO RIU8

Laidotu vėmė pilnas patarnavtmaa 
galimas už f»6.09 

KOPLYČIA DYKAI
J314 R. 50tb Ava. Cn««rn. Tl>

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras tr nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. Monroe 8377

r<U lAfayetta 1572

J. Liulevičius
Graborius

Ir
RfttHamnoloJas

Patarnauja ChU 
cagoje Ir aplelln- 
kSJe.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rd St.

INCORPORATETD

Henry W. Bccker
(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
BUD EIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no i mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į j ūsą 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborias, kuris 
teikia ambuiance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite IUDBIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldyala Oflaui

4605-07 South Hcrmitage Avenue 

Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėk it mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
į 8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
Iškirtų valandų. Room 8.
|| Phone Canal 0523

DR. A. R, McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

7850 S. HA125TED STREET 
ROO14 210

Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakar*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'są po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

.s> SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare 

Nedėliomis 10 Iki 12
Telefonas Midway 2880

Office;
Prospect 2011

Rea: 
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti . 
Ryto vai. Šv. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago. III.
Phone: Hemlock 6700

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.; Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH ,
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—• v.v. 
Nedėliomis ir ftventadlcnlals 10—12

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. I’laza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakaro 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dieną

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYTIU IR MOTERŲ PER 2R METUS NEMURIOT 

KAIP USSISENfcJUMOe Ir NEIftGY’DOMOS JOS YRA 
SpccInllSkai gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslė*, užnuodljlmą krau
jo, odos, ligas, žaizdų s, reumatizmą, galvos skauemua, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ilga*. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tukstančlua ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kaadle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai Ir nuo I—8 valandai vakare. Nadėltomla nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

41100 WKkT Mtk 8Tm kampa* Keeler Ava. TeL Orasrfbrd M7*
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C H I C A G O 1 E
IŠ A. L. R. K. FEDERACI
JOS RENGIMO KONGRE

SO KOMISIJOS DARBŲ

Federacijos Kongreso Ren
gimo Komisija yra didelė. Ją 
sudaro visu katalikiškųjų or
ganizacijų Chieagos apskri
čių atstovai. Komisija yra pa
siskirsčius darbais.

Visų pirma labai malonu 
pranešti visiems džiuginanti 
žinia, kad komisija susitar? 
ir pakvietė į vienų Kongreso 
vakarų Lietuvos Vyčių “Dai
nos” chorų su veikalu “O! 
Daktare ’

Kadangi Kongrese bus žy
mių visuomenės vadų iš vi
sos Amerikos ir svečių iš Lie
tuvos, jiems tat norima paro
dyti žymiausios Chieago lie
tuvių katalikų meno jėgos. Tat

depresijos laikams ir jau pa
skleisti po visas Chieago lie
tuvių kolonijas. Kas tik norės 
iŠ anksto įsigyti, prašomi krei
ptis į savo kolonijos veikėjus.

Lietuvytis

POPULERIŠKIAUSIA LIE
TUVAITĖ JAU IŠRINKTA

Gražuolės garbė teko 
čikagietei

Praėjusį trečiadienį, Knic- 
kerbocker viešbučio šokių sa
lėj Šimtmečio Pažangos lietu
vių sekcijos komitetas buvo 
surengęs šokių vakarų, kuria
me išrinkta ir populeriškiau- 
sia lietuvaitė Lietuvių Dienai, 
liepos 16.

Pulkas mergaičių, pasipuo
šusių kuriai kiek tik kišenė iš-

ir turėta minty pakviesti mūs1 aat balkono ,urSjo viena 
papuoSaltp Vyčių pasididiiavi paskui kitl> praeiti pr0 džiu.

mergaičių kostiumu. Kostiu
mas, kepuruitė, kojinės ir na- 
ginaitės — rankų darbo; na- 
ginaitės įvairaus rašto. Iaėta 
mergaitė visų laikų išstovėjo 
ant balkono ir niekas į jų ne
atkreipė dėmesio. Vienas ki
tas iš komiteto narių tik pa
kalbėjo ir, šokiams baigian- 
ties, mergaitė apleido salę. Ve
rtėjo ji nors publikai persta
tyti ir parodyti jos ypatingų, 
dar niekur Amerikoj nematy
tų, kostiumų. Mergaitė, sakė
si, gyvenanti Bridgeporte.

Rep.

VARGONININKŲ SEIMAS

Pirmų kartų įvyks Chicago- 
je Amerikos Lietuvių Romos 
Katalikų Vargonininkų Sąju
ngos Seimas.

Pirmadieni, liepos 17 d., 9:39

BANKETAS SVEČIAMS Iš
LIETUVOS PAGERBTI

Šį vakarų, liepos 14 d., Šv. 
Antano parapijos salėje, 49tb 
Cl. ir 15th St., Cicero, III., Mo
terų Sąjungos ir L. Vyčių 
Chic. apskr. rengia banketų 
svečiams iš Lietuvos pagerb
ti.

Bankete Ona Skirifitė su sa
vo mokiniais išpildys gražių 
programų.

Garbės svečiais bus adv. Ga 
baliauskas su žmona, kun. Li- 
pnickas, kun. šermukšnis, kun. 
l)r. Matulaitis ir Rūgytė.

Įžanga 25c.

I LIETUVIŲ DIENOS BAN 
KETAS KNICKER- 

BOCKERY

Pirmadienį, liepos 17 d., 
Knickerbockerio viešbuty, E.

vai. ryto Šv. Jurgio bažnyčių. '"'alton PI. ir N. Michigan av„
Dainininkas J. Babravičius, dainuos Lie
tuvių Dienos, liepos 16 d., iškilmėse.

daryti dienraščiui “Draugui” 
“suprais.”

Piknikų Rengimo Komisija

j GANDH1O PARTIJA NUT
RAUKIA KAMPANIJĄ

PO O NA, Indija, liepos 13.— 
Gandino vadovaujama indų 
tautininkų organizacija, kuri 
vedė civilinės neklusnybos vy- 

I riauaybei kampanijų, auspren 
dė šių kampanijų nutraukti. 
Iki šioliai su šia kampanija 
nieko neatsiekta.

Parsiduoda arba Maino
Namas ir čeverykų taisymo 

i šapu (sboe repair) parsiduo
da labai pigiai arba maino ant 
ūkės. Randasi Brighton Parke.

Atsišaukite:
4840 S. ASHLAND AVĖ. 

Chieago, UI.

mų “Dainos” chorų. Kad cho rę; toji rašės jų vardus, pava-
ro operetė Kongreso dalyviu-1 „,es h. paskui ba|savOj kur; 
ma patiks, nėra abejonės, nes a jų gražiausia Kil,kvi,.nl> 
ne bile choras gali tokia ope- kontestantę (lžiūrd perstatin(-,. 
retę pastatyti. Reikalinga a- j<? konsutas Kalvaitis. I6 mer. 
pie 30 gertj solistų-dių. gaidų pasipuošimo ir veidų

Operetė bus statoma Nekal-!matėsi, kaip kiekviena norė
to Prasidėjimo Panelės šv. pa- y, jr stengėsi būti džiurės pri- 
rap. svetainėj, kur klebonauja; paž;nta gr05įU0Įe.
didžiai gerb. kun. Briška, kur

Apie 12 vai., dar nepaskel
bus išrinktosios, jau sužino
ta, kad gražuolės garbė teko

dabar randasi Vyčių mylimas 
Centro ir Chieago apskr. dva-! 
sios vadas kun. Valančius. Viel 
ta ir svetainė patogi; be to,' ('ikai*etei blondinei Pdei Pa
gyras ir kruopštus vietinis'lekifltei’ gyvenančiai Šv. Ju-
Federacijos skyrius ir veiklio
ji Vyčių 36 kuopa.

Tikietai operetei pritaikinti

rgio parapijoj, Bridgeporte. 
Laimėtoja tuojau buvo a{xlo- 
vanota rožių bukietu. Anglų 
laikraščių fotografams nutrau 

. kus paveikslus, orkestrai grie
žiant maršų, “karalaitė” ir

je, Bridgeporte, seimas prasi- toj pačioj vietoj, kur praėju-
dės iškilmingomis šv. Mišio-|si trečiadieni buvo Lietuvių 
mis, kurias laikys didžiai ge- D,enos Sok,ai- K™
rb. pralotas M. Krušas, Šv 
Jurgio parapijos klebonas. Di

žus banketas, kuriame daly
vaus visi svečiai atvykę iš Lie

akonu bus visų mylimas Ci- ,uvos ir visos AmeriIlos i Lie-
ceros Šv. Antano parap. kle
bonas kun. H. J. Vaičūnas, 
subdiakonu gerb. West Pull- 
mano Šv. Petro ir Povilo pa
rap. klebonas kun. A. Linkus.

Per mišias giedos Vargoni- 
nkų Sasnausko choras, kuris 
susideda iš keturiasdešimta ri 
nktiniausių Chieagos vyri) dai 
nininkų, kuriam vadovauja ga 
bus muzikas ir eborvedia p.' 
Antanas Pocius. Mišios bus! 
giedamos St. Francisci Xaveri 
parašytos Fr. Witt’o. Mišios Į 
yra parašytos keturiems vyrų 
balsams ir nelengvos. Pats ko-

tuvių Dienos iškilmes. Prog
ramų išpildys žymiausi Chi 
cagos menininkai ir atvyku
sieji svečiai. Tarp kitų, dai- 
nuos geriausias Amerikoj lie
tuvių tarpe Chieagos varg. 
Sasnausko choras. Įžanga ba
nketui 1 dol. 10 vai. vak. pra
sidės šokiai. Įžanga į šokius 
50c. Banketo pradžia IS vai. 
vakaro. L. S.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

jos 12-os mergaičių, taip pat Witt yra pasakęs

...

ten išrinktų, svita įėjo į salę. i 
Sustojus prie estrados, kon
sulas Kalvaitis paskelbė gra
žuolės pavardę ir užkabino 
ant kaklo eilę gintarų, dova
notų p. Lukšio. Po mažesnę

jeigu neturi 40 vyrų, tų mi
šių nemėgink giedoti.”

Bet mūsų Sasnausko choras, 
vedamas gabaus chorvedžio, 
kaip Antanas Pocius, mišias ;Siniais reikalais aprūpinti, 
išpildys kaip reikia.

tų savaitę, per Šv. Onos nove- • dovana, kurių paaukojo Jos. 
ną, kiekvienas semkime į sa-įF. Budrik’as. Bus duodama 
vo širdis Dievo malonių. J. dovana už įvairias lenktynes.

---------- ! Tų dovani) paaukojo La\vn-
X Šv. Kazimiero Akad. Rė- dale AVboIesale grosernė.

REIKALINGAS Kerai patyręs siu-1 
vėjas (kriauklus), kad butų teisin-' 
pas Ir mokėtų perai vlaokj darbą, 
pallte tai’a.vti senus ir padaryti nau
jus. Darbas pastovus ant Ilgo laiko. 
Jeipu norite pallma priimti J part
nerius. AtsiSaukite greitai

1411 SO. 4#t»i COVRT 
Cicero, III.

r --
Chieago šimtmečio pažangos 

parodoje, Hali of Religion ga
lima matyti mažiausių pasau
lyje knygų (bibliją). Ši mer
gaitė jų laiko ant savo ran
kos.

eilę gintarų gavo ir visos dvy- .. .. . , v-
* ° ■ j Kas my]1 muzikų, patarčiau

lika mergaičių. Tuo ir baigęs napra|eist progos _ nuvažiu„ 
ceremonijos.. į*. j gv. jurgj0 bažnyčią pir-

P-lė Paulekiūtė, sakoma, y-imadienį, 9:30 vai. ryto. Išgirs
ra katalikų tėvų duktė. Jos 
tėvas, sakoma, yra Šv. Jurgio 
bažnyčios komiteto narys.

Šokių vakare publikos bu- nytinėj dvasioj. Nors parašy-
vo apie 400, daugiausiai rink
tinio jaunimo.

giedojimų, kokį retai pasitaiko 
girdėti.

mėjų 5 skyrius stropiai ren
giasi prie Centro išvažiavimo 
ir tikietus platina. Žada turė
ti “restoranų”. Piknikas bus 
iugp. 20 d., Marquette Parke. 
B. Jagulelienei atsisakius iš 
iždininkės vietos, jos vieton 
išrinkta O. Zdanevičiūtė.

X Liepos 30 d. įvyks Apaš
talystės Maldos basket pikni
kas, kuriame žada dalyvauti 
daug svečių. Pelnas skiriamas 
parap. reikalams. Valgių pa-

----------— j gaminti apsiėmė darbščioji
Kaip tėvui, ^motinai rūpi, mūsų parapijos veikėja U. 

kad jų šeimynėlė būtų laimin- j Aukškalnienė. šaltnkošę par- 
ga, dora ir visa;kuo patenkin- įdavinės O. Augaitė, M. Ka
ta, taip kiekvienos parapijos ivaliūnaitė, I\. Yickiūtė, kita 
klebonui rūpi, kad jo parapi- 'užkandį (sendvičius) Ona Zda 
jos žmonės būtų visais dva- nevičiūtė

“Pipirai” dainininkai su 
“Pipirų” orkestrą, po vado 
vyste A. Giedraičio, duos ypa
tingų “floor show”. Visi pra 
šomi iš anksto nusipirkti bi
lietus. Kas neturės automobi
lio, galės troku nuvažiuoti; 
trokų bus visose kolonijose.

Pipirų Tarnas

VISI RENGKIMĖS SU GRA
ŽIOMIS DOVANOMIS

ANT RENDOS
4 kambariai su rakandais ir ki

tais visais {rengimais, ant pirmo auk- 
Sčfo, tinkamas nedideliai šeimai. Ant 
tyro oro. Pašaukite \VENTWORTH 
2417, ar atvažiuokite

V. WAmEKlS 
8100 Stewart Avė.

Chicapo, III.

SPECIALĖS KAINOS...
Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų

L19.95

X Mūsų parap. antrasis pi 
Gerbiamieji lietuviai katali- knikas įvyks rugp. 13 d., Vy-

kai, kurie gyvenate Aštuonio
liktos kolonijoje, nepamirški
te šios savaitės. Mūs gerb. kle
bonas, kun. I. Albavičius, tro
kšdamas, kad Dievo Apvaiz
dos parapijonų tarpe būtų kuo

tauto darže. Tikimos turėti 
“good time”. Klausanti?

“Draugo” piknikų rengėjai 
ir rėmėjai pasiūlė giliukingų 
sumanymų, t. y. surengti di
delį rudeninį išvažiavimų-ba- 
lių. “Draugo” Administracija 
užgyrus sumanymų, davė pik 
nikų komisijai įgaliojimą ren
gti tą didelę pramogų su vi
sais Chieago biznieriais, talki
ninkais, kviesliais, katalikiš
kos spaudos rėmėjais. Bet kilo

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP- i klausimas, kur bus galima gau

BRIGHTON PARK

ORIKNTAL 
Rl’GH (karpetai) U 
PARLOR SE- »
TAI po .............
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SETAI * 
PO ............................

CENTRAL DISTRICT
•I. T. Juozaitis ir Otto Wen«lt, sav.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 6 popiet

2201 W. CTermak Road
Panedėlio, 8eredos fr Pėtnyčlos 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketverto Ir Subatos 

Vakarais 7 Iki 9 
Telefonas Repubilc 9600

ti daržas. Vytauto parke vi
si sekmadieniai užimti para
pijų piknikais, Birutės daržo 
sekmadieniai užversti šiokiais 
tokiais parengimais, išskyrus 
rugp. 6 d., kada bus didelis 
Gimimo P. Šv. parapijos pik
nikas. Ant galo kreiptasi į 
“Vokietiją” pas Bergman'ą, 
ir čia gauta daržas rugp. 27 
d. Dabar skelbiame visai Chi- 
cagai ir apylinkės miesteliams, 
visoms draugijoms, organizaci
joms, ir jaunimui, kad visi ei
tų “Draugui” j talką — su
rengti didelį rudeninį išvažia
vimą' — balių rugp. 27 d., Be
rgmano darže, Riverside, 111. 
Rengėjų ir talkininkų yra šis 
obalsis. Tšplntinti tūkstančius 
tikintų po visas kolonijas, sn- 
rasti geri) rėmėjų sn dovano
mis, sukviesti tūkstantines mi
nias svečių ir tokiu būdu pa-

y . ... . , „ 'stipriausiai įsigyvenęs Kns-Misios parasvtos tikrai baz- . , , ,.taus mokslas, pamaldumas, do
ra ir graži lietuviška vienybė, 
kad kiekvieno parapijono gy
venimų lydėtų Dievo palaima, 
kad žmonės galėtų pakelti sa
vo širdis arčiau prie dvasinio 
idealo, liepos 18 d. įveda Šv.

tos keturiems balsams, bet 
kiekvienas balsas turi ypatin
gai gražias melodijas ir kuo
met visi keturi balsai kartu

AR GIRDĖJOT, AR 
REGĖJOT?

Beje, į vakarų buvo atsilan
kius viena lietuvaitė, prieš
tris metus atvykus iŠ Lietu-' Pinasi’ su,,ar0 «ražiausi'> ,iar 
vos (iš Kražių), kuri, pasak ■ mon*W’
jos, buvo pasipuošusi tikru se- 

jnovišku lietuvišku tautiniu

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS lietuviškus katalikiškus 

LAIKRAŠČIUS
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. 

Oakley Avė., Chieago, Illinois. Metams $2.00.
“DARBININKAS,” Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są

jungos organas, išeina dukart į savaitę. 366 W. Broad- 
way, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., VVilkes-Barre, Pa. 
Metams $2.00.

“VYTIS,” Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėne
sį. 4736 S. VVood Št., Chieago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS,” A. L. K. Studentų organizacijos 
žurnalas. 366 W. Broadivav, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c. 

MOTERŲ DIRVA,” A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė- 
' nesinis žurnalas, 2322 West 24th St., Chieago, III. Me
tams $2.00.

“DRAUGAS,” vle.nlntėlls Amerikos lietuvių katalikų die
nraštis, Išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chieago, III. 
Metams $6.00.

U

kurios besiklausant,

Pipirai, vadovaujami daini
ninko A. Giedraičio, rengia iš
važiavimą, kuriame bus dai
nų, muzikos, žaidimų ir 1.1,

noveną, kuri tęsis iki Išvažiavimas bus gražus, jspū-

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. Pullman 5950

rodos, žmogų nuneša kur tai 
į aukštybių bervbes, kad ir pa
simiršti kur besąs. Taip aš

Onos
liepos 26 d. Reiškia, per išti
sų savaitę, kasdien bus gra-

. y. , , .... .žios pamaldos. Pamokslus pajaučiau, kuomet girdeiau tas , .............. , . ~, ... .° , - kvs misijoniernis kun. A. Pe-n,«,as praktikuojant, o bazny M L
cioje prie vargonų, as manau,
gražiau išeis.

Šis vargonininkų seimas, tur 
būt, bus vienas iš įžymiausių,

ga visos parapijos žmonėms i 
tas pamaldas atsilankyti ir pa
siklausyti gražių pamokslų. 
Pamokslai bus sakomi rytais

nes tai pirmas toks seimas, ir vakarais. Tat visi iš anks- 
kuriame dalyvauja visi Cbica- į to raginami naudotis ta pro
gos ir apylinkės vargoninin- ’ga.
kai. Kadangi šįmet Chicagoje 
Pasaulinė Paroda, tai, mano

Jaunimas per tą savaitę tu
rėtų apleisti nesvarbius reika-

dingas, įvairus. Per išvažiavi
mą bus priimami nauji nariai 
dainininkai. Gera proga įsira
šyti į pasižymėjusį būrį, kur 
būna progų ne tik pasitobu
linti, sau šiek tiek uždirbti, 
bet ir naudingai sunaudoti lai
ką. Be to, bus įžymių svetim
taučių dainininkų, kurie pa
rodys savo galią ir bandys 
laimėti didelę paaukotą Peop- 
les Furniture Kompanijos do
vaną. Už šokius bus duodama

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pi
giausia* kalnaa Palaukit Lafayette 
<980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemiškiaiisius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 F. O. B., o PLY- 

! MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
BALZEKAS MOTOR SALES 

4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082 

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

me, kad daug varg. atvažiuos,lėlius, o atėję į bažnyčią pa- 
iš Rytinių valstybių ir Penn- mokslų klausyti. Jaunimui rei 
sylvanijos. J. kia žvelgti j gyvenimą. Greit

----- ------------- j jaunystė praeis. Reiks ji pa-
LIETUVIŲ DAINOS BUS j likti ir žengti į tikrą gyveni- 

DAINUOJAMOS ŠIMTMEjmą. O gyvenimas tik tuomet 
CIO PAŽANGOS PARODOJE, į būna laimingas, kuomet jau- 
HALL OF SCIENCE. VIST nvstė pergyvenama tikybinė- 
VAŽIUOKIME PASIKLAU- je dvasioje.
SYTI. Tat, naudokitės proga. Per
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SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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