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KARDINOLAI IR VYSKUPAI DALY
VAVO PRANCŪZIJOS JAUNIMO 

JUBILIEJUJE 
PARYŽIUS, (,per paštą), i damas pamokslą nurodė, kad 

Prancūzų Katalikų Jauni- visą laiką prancūzai komunis 
mo sąjunga Sekminių dieną 
čia minėjo savo 50 metų su
kaktuves, arba aukso jubilie
jų-

Apie 40,000 jaunimo suvy-
ko iš visų Prancūzijos dalių. 
Buvo ir iš kitų šalių jaunimo 
organizacijų gausingų delega
cijų. 

Iškilmingos Mišios ir suva
žiavimas įvyko stadiįume ša
lia Paryžiaus. Pamaldose sta 
dijume dalyvavo 8 kardinolai 
ir keliolika askivyskupų ir 
vyskupų. Tarp kardinolų bu
vo keli iš kitų šalių. 

Naktį prieš iškilmes komu
nistai nulipino stadijumą sa-
vo atsišaukimais, kuriuose di
delėmis raidėmis pažymėta: 
"Katalikų jaunime, tave bro-

tai atkakliai kovojo prieš vi
sokią krikščionišką veiklą. 
Šiandien ką gi jie daro? "Mes 
esame broliai visiems' žmo
nėms", sakė Jo Eminencija, 
"bet ne mums dėtis su tais, 
kurie skelbia klasių kovą ir* 
kurių svarbiausias argumen
tas yra kumštis. Mes visados 
ir visur skelbiame brolybę ir 
meile be sugniaužtos kumš-
ties; siūlome pontifikalių en
ciklikų knygą, kurioje yra so
cialiam teisingumui tikrasis 
kodas; skelbiame Kristaus 
Evangeliją, kuri yra gailės 

6 SUŽEISTA STREIKININKŲ SUSIRĖMIME SU SARGAIS 

tingumo ir taikos įstatvmas". 
Pasirodo, kad komunistai |J()K|0 DEMOKRATIŠKU" 

keičia savo kovos prieš krikš
čionybę metodus, kad patrau
kus i savo eiles katalikus, o 

Streikuojantieji darbininkai yra s u s i l * ę šalia Black and Decker Electrical Co. fab
riko, Kent, O. Budi, kad fabrikan nešeitų strAlaužiai . Birželio m. 18 d. keliolika streiklau
žių įsiveržė fabrikan per fabriko sargų kovJ su streikininkais. Kovoje 6 asmenys sužeista. 
Spėjama, kad fabriko apsaugai bus pasiųsti) valstybės kariuomenė. (Acme photo). 
t 

CHICAGOJ PASKIRTAS 
ŠELPIMO VIRŠININKAS 

Chicago miesto taryba va
kar svarstė bedarbių šelpimo 
klausimą ir įsteigė naują, 
kaip matosi, nuolatinę pozici
ją —šelpimo komisijonierių. 
I r šion naujon vieton paskir
tas L. M. Lyons, Illinois E-
mergency Relief komisijos se 
kretorius. Jam bus mokama 
5,000 dol. algos per metus. 

Paties šelpdmo klausimu kol 
kas dar nieko galutina nenu

tarta. Pats miesto majoras 
reiškė apgailėjimo, kad po Htf 
pos m. 1 dienos miestas turės 
šelpti savuosius bedarbius i r 
nebus galima apsieiti be mo
kesčių didinimo už nekilno
jamus turtus. Majoras žino, 
kad gyventojai bus griežtai 
priešingi didesniems mokes
čiams, bet to išvengti nėra ga 
limumų, kadangi šelpimui rei
kalingas fondasi, o be mokes
čių negalimas jo sudarymas. 

DARBININKŲ RIAUŠES 
KAUNE 

*y 

liškai sveikiname ir kviečia-1 ypač jaunimą. Apsimeta net 
"broliais". Bet tai tuščios jų 
pastangos. 

me dėtis stu mumis 
Kardinolas Lenartas sakv-

MO NEBUS SOVIETOSE 

kad nepuolus kaimynu 
BERLYNAS, birž. 19. — 

Prieš kokį laiką Anglija pa
siuntė notą Vokietijai pasta
čiusi eilę klausimų, susijusių 
su Europos taika. Reikalavo, 
kad diktatorius Hitleris pla
čiau išaiškintų savo taikos pa 
siūlymus, apie ką jis trumpai 
paskelbė atginkluojant Reino 
kraštą ir sulaužant Lokarno 
sutartį. ;,-įfp 

Vokietija atidėjo atsakymą 
ir leido Hitleriui pagalvoti, 
kas turi būt daroma, kad iš
sisukus nuo išsisukinėjimų. 

Dabar patirta, kad Hitleris1 

po ilgo galvojimo surado rei
kalaujamą atsakymą i Angli
jos klausimus. J is tik rado, 
kad Anglija su tais klausimais 
"įžeidžia*' Vokietiją ir nus
prendė atsakyti trumpai. Gir
di, šiandieninis supainiotas 
Europoje politinis stovis ne-

WASHINGTON, birž. 19. 
— Projektuojama sovietų Ru 
sijai konstitucija, kaip skel
biama iš Maskvos, čia žinovų 
aiškinimą, nebus jokia laisvė 
ir jokis demokratiškumas/bet 

ros metodas, kad akių dūmi
mu milijonus valstiečių ir dar 
bininkų palaikius nuolatinėje 
verguvėje. 

TIRIA MEDVILNĖS PLAN
TATORIŲ VYKDOMA 

ą 

UŽGROBIA VYSKUPO 
REZIDENCIJĄ 

TARPTAUTINIO DARBO 
KONFERENCIJOS NUSI

STATYMAS 
MEXICO CITY, birž. 19. 

ŽENEVA, birž. 19. — Ne- — Meksikos vyriausybe užgro 
žinia, kieno vežimu pradėjo ; b i a Chihuahua vyskupe Gui-
važiuoti tarptautinio d a r b o ' z a r rezidenciją Chihuahua 
konferencija. mieste. Pažymima, kad vys

kupas neturi teises gyventi Dauguma balsų ji atmetė 
sumanymą, kad į audiminių 
(tekstilių) pramones įvedus 
40 valandų savaitės darbą. 

BOLŠEVIKAI NEBRUKA 
SAVO REŽIMO SVETUR 

bėse, tik reiškia sąjausmą sve 
leidžia litleriui duoti smulk- tur išnaudojamiems darbinin-

MASKjVA, birž. 19. — Ko
munistų laikraštis Izviestija 
rašo, kad sov. Rusija nebru
ka savo režimo kitose valsty-

MEMPHIS, 
— J . Valstybif 
kuroras H. 
savo speciali* 

S. 

*enn., birž. 19. 
generalis pro-

rings įsakė 
pagelbinin-

Įojau pa 
daryti nuodugnus tirimus apie 
organizuotų medvilnės planta 
torių grupių vykdomą terorą 
Southern Tenant Farmer 's 

» 

unijoje. Plantatoriai kaltina
mi, kad jie pagrobia ir plaka 
ne tik streikuojančius šios 
unijos narius, bet ir jų šali
ninkus. 

Patirta, kad plantatoriai su 
tuo savo teroru tikisi sustab
dyti negrų unijistų streiką ir 
priversti darbininkus ir toliau 
eiti baudžiavą ponams plan-

BILIUS PRIEŠ KOMUNIS
TUS AGITATORIUS 

APAŠTALIŠKAS DELE
GATAS IŠVYKO 

EUROPON 
WASHINGTON, (per paš

tą). — Apaštališkas delegatas 
J. Amerikos Valstybėms, Jo 
Eksc. arkivyskupas A. G. Ci-

WASHINGTON, birž. 19. 
— Kongreso žemesnieji rūmai 
pravedė bilių, kuriuo numato
mas svetimšaliams komunis- °ginani, išvyko Vatikanan. 
tams agitatoriams griežtasis 
deportavimas. 
..,.,. BUius perduotas veenatįii 

• » . — > . . 

NAUJAS NRA BILIUS 
PRAVEDAMAS 

Po audiencijos pas Popie
žių, Jo Ekselencija pasiryžęs 
turėti trumpas atostogas. 

i-a— 

svetimuose namuose be speci- tatoriams 
alaus leidimo. O kas savo na
muose įgyvendina vyskupą, 
arba kunigą, namai konfis
kuojami. 

Taip yra Meksikoj, kur vai 
dovauja bedieviai. 

WASHINGTON, birž. 19. 
— Kongreso žemesnieji rūmai 
pravedė naują NRA bilių ir 
pasiuntė senatan. 

Šiuo bilium vyriausybė au
torizuojama daryti kontrak-

MIESTAS TURI MOKĖTI 
UŽ PILIEČIŲ REGISTRA

VIMOSI KEITIMĄ 

KAUNAS, birž. 19. — Šau
tuvais apsiginklavusi policija 
patruliuoja gatvėse. Vakar 
policija šaudė į norėjusius kel 
ti demonstracijas darbinin
kus. Sužeistųjų skaičius ne
nustatytas. 

Streikuojantieji darbinin
kai mėgino sukelti demons
tracijas toje vietoje, kur už
vakar policija nušovė vieną 
darbininką vykstant laidotu
vių procesijai. 
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KARDINOLAS K 

Chicago j turi būt keičiamas 
piliečių registravimosi meto
das. Tai bus, taip vadinamas, 
pastovus registravimasis, ar-

KRAVO VYSKUPĄ 
KANADAI 

ST. ALBERTA, Altą, Ka
nada, birž: 19. -— Jo E m i 
nencija kardinolas Villeneu-
ve, Quebeco arkivyskupas, 
paskutinėmis dienomis vysku
pu konsekravo kunigą misio-ba, kaip kiti sako "švarus*' 

Metodo pakeitimas nebus nierių J. L. Coudert, O. M. I . 
pigus ir už tai turės mokėti tus tik su tomis kompanijo 

mis, kurios moka darbinin- j *.° XT .. ." " . ~. 
* . v. . ! miestas. Nereikia džiūgauti, 

kams unijų pripažintą atlygi- ^ į v e d u s p a s t o v ų registra 

Yra žinių, kad plantatorių 
skaudi rykštė liečia ne tik 
vyrus, kurie kovoja už žmo
niškesnį atlyginimą, bet ir jų 
moteris. I r jos pagrobiamos 
ir nuplakamos, kad nesikištų 

meningų ir galutinų atsaky
mų Anglijai. 

Tas reiškia, kad Vokietija 
nenori pasisakyti, kad ji ne
sieks atgauti Dancigo miesto 
ir koridoriaus ir Klaipėdos 
krašto. 

IR PRANCŪZIJA PRIEŠ 
SANKCIJAS 

PARYŽIUS, birž. 19. — 
Prancūzijos vyriausybė nus
prendė remti Angliją, kad pa 
naikinusi visas paskelbtas san 
keijas prieš Italiją. 

Žiniomis iš Romos, Musso-
lini krtfcštauja, kad jo visi 
žygiai vainikuojami laimėji
mais ne tik Afrikoje, bet ir 
Europoje. 

kams. Girdi, kas kitaip pro
tauja, tas daro klaidą. 

NORI ATGAUTI LAIPS
NIUOTUS MOKESČIUS 

į streiką, kad nekenktų plan-
KUNIGO IŠRADIMAS BUS tatorių interesams. 

nimą ir palaiko 40 valandų 
savaitės darbą. 

PASMAUGĖ MOTERIŠKĘ 
IR PASISAKĖ POLICIJAI 

Cudahy Packing Co. Krei
pės federalin teisman, kad at
gavus apie 12 milijonų dole
rių laipsniuotųjų mokesčių, 
kuriuos kompanija sumokėjo 
vyriausybei prieš AAA įsta
tymo sugriovimą. 

Teisybė yra, kad kompanija 
tuos mokesčius mokėjo ne iš 
savo, bet iš visuomenės kiše-
niaus padidinusi kainas mėsos 
produktamsl Dabar jai norisi, 
kad pasiglemžęs tuos milijo

nus. 

NAUDINGAS ITALIJAI 
" ^ 

ROMA, birž. 19. — Italas 
kunigas Staltesi išrado apa
ratą, su kurio pagelba galima 
patirti, ar giliai žemėje yra 
kokių nors naugių ir kokios 
rūšies. Daromi bandymai da
vė teigiamas sėkmes. 

Sakoma, kad šis kunigo iš
radimas bus nepaprastai ver
tingas Italijos vyriausybei 
Etiopijoje, kur tikimasi rasti 
daug įvairių rūšių naugių ir 
atidaryti kasyklas. 

KALINIŲ RIAUŠES 
ISPANIJOJE 

MjADRIDAS, birž. 19. — 
Alcada de Henares kalėjime, 
šalia Madrido, kaliniai sukėlė" 

i j 

riaušes. Vienas kalinys pa
šautas ir 4 kalėjimo • sargai 
sužeisti. 

Pietinių valstybių plantaci
jose per ilgus metus vykdo
mas/ negrų nežmoniškas išnau 
dojimas. Politiniais sumeti
mais vyriausybė nesikišo į tą 
reikalą. Prez. Roofcevelto ad
ministracija su NRA pagel
ba buvo gerokai suvaržius 
plantatorius. Tačiau vyriau
sias teismas sugriovė NRA ir 
plantatoriai iš naujo ėmė vyk 
dyti baudžiavą. Pasirodė pui
ki veikimo dirva radikalams 
agitatoriams tarp išnaudoja
mų negrų. 

Dabar vyriausybė jau imasi 
priemonių prieš plantatorius, 
kai pasirodė, kad toliau toks 
stovis tikrai jau nepakenčia
mas. 

SAN FRANCISCO, Cal., 
birž. 19. — A. Walter iš New 
Yorko čia pasmaugė vieną 
moteriškę ir savanoriai pasi
davė policijai. 

Neseniai tuo būdu buvo nu 
žudyta kita moteriškė. Polici
ja spėja, kad ir tas bus Wal-
terio darbas. Kol kas jis išsi
gina tos kitos žmogžudystės. 

vimąsi sumažėtų išlaidos. Jos 
padidėsi. Balsavimų boardas 
sudarys naują personalą. 

NUSKENDO 12 VAIKŲ 

MARION, Me., birž. 19. — 
i 

Gardner ežere vaikų pikniko 
laiku apsivožė motorinė val
tis su vaikais. 12 vaikų nus
kendo, o 3 išgelbėta. 

Naujas vyskupas paskirtas 
koadjutorium Prince Ruport 
ir Yukon apaštališkam vika
rui vyskupui E. Bunoz. 

Konsekracijos ceremonijos 
atliktos vietos parapijos baž
nyčioje, j 

Į iškilmes buvo atvykusios 
iš Detroit, Mich., naujo vys
kupo motina ir jo sesuo. 

N 

ATSKRINDA DIRIŽABLIS 
HINDENBURG 

ADDIS ABABA, birž. 19. 
— Anglijos pasiuntinys Etio
pijai išvyko Europon uždaręs 
pasiuntinybę. 

BERLYNAS, birž. 19. — 
Šiandien vakare dirižablis 
Hindenburg išskrido į J. A. 
Valstybes. Šis skridimas į J. 
A. Valstybės yra trečiasis. 

84 ASMENYS NUŽUDYTA 
PALESTINOJE 

LONDONAS, birž. 19. — 
Anglijos vyriausybe paskelbė, 
kad per-arabų sąjūdį Palesti
noje ikišiol nužudyta 84 as^ 
menys. Sužeista gi keletas 
šimtų. 

LUKIŠKIO AIKŠTĖ 
PERVARDINTA 

VILNIUS, — Kariuomenei 
pasūlus, Vilniuje Lukiškio 
aikštė pavadinta Pilsudskio 
vardu. Tačiau Kurjer Wilen-
skl paskelbė straipsnį, pasisa 
kydamas prieš tokį pavadini
mų keitimą. Autorius, P. San 
kovskis, norėtų apsaugoti 
krašto vietas ir jų pavadini
mus. Anot jo, turi būti gerbia 
ma istorinė geografija ir kas 
to nepaiso, nedovanotinai klys 
ta. Naujoviškus didvyrius rei 
ktų gerbti kitaip ir jų vardais 
vadint pastatus ir vietas, su
rištus su jų veikimu. Lukiškio 
aikštes vardas yra istorijoje! 
susijęs su joje 1863-64 m. pa
kartų dvidešimts kelių suki
lėlių pavardėmis ir todėl ne
nuoseklu jis keisti. 

ATVYKS 100 ŠVEDŲ 
AUTOMOBILISTŲ 

KAUNAS. — Pavieniai šve 
dų automobilistai dažnai at
vyksta į Lietuvą. Šią vasarą 
jų sulauksime didelės ekskur
sijos. Rugjpiūčio viduryje 
apie 100 švedų automobilistų 
"Bergensfordo" laivu at
plauks iki Dancigo, o iš ten 
25 savo automobiliais atva
žiuos į Lietuvą. Viešėdami 
pas Lietuvos automobilistus, 
jie išbus 4-5 dienas. Švedams 
bus parodytos žymesnės Lie
tuvos vietos. Tai bus pirmoji 
didžiausia švedų automobilis
tų ekskursija Lietuvoje. 

ORAS 
CHICA/GO, SRITIS. — Ne 

pastovus oras; numatomas 
lietus ir perkūnijos; popiet 
vėsiau. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

ŽODIS C H I C A J G O S LIETUVIŲ 
VISUOMENEI 

Už savaites prasidės organizuotosios lie
tuvių katalikų visuomenes didžiosios iškil
mes. , 

Tomis iškilmėmis turėtų susidomėti kiek
vienas susipratęs lietuvis. 

Chicagos lietuviams katalikams tenka 
ypatinga garbė, kad pas juos, o ne kur ki
tur suvažiuoja mūsų didžiųjų organizacijų 
atstovai ir vadai švęsti savųjų organizacijų 
reikšmingus jubiliejus. 

Birželio 29, 30 ir liepos 1 ir 2 dienos 
Amerikos lietuvių veikimo istorijoj užims 
žymių vietų. 

Dėl ko taip — paklausite. 
Dėl to, kad tomis dienomis mūsų didžiau

sioji i'raternalė .organizacija — Lietuvių lt. 
K. Susivienijimas Amerikoj turės savo auk
sinio jubiliejaus seimų ir A. L. R. K. Fede
racija švęs 30 m. veikimo sukaktį. 

Abi organizacijos labai svaimi vaidme
nį yra suvaidinusios Amerikos lietuvių ir 
bendrai visos mūsų tautos gyvenime. 

LRKSA per penkiasdešimts metų kėlė 
lietuvių tautinę ir religinę sąmonę, organi
zavo, vienijo ir, kaipo i'raternalė organizaci
ja, milijonais dolerių išmokėjo savo nariams 
pašalpomis ir pomirtinėmis. 

ALRKF intensyviai vedė katalikiškąjį 
ir tautiškąjį veikimų, rūpinosi Lietuvos tre
mtinių šelpimo Pasaulinio'Ka3*o metu, daug 
dirbo ir gausingai rėmė visus Lietuvos ne
priklausomybės reikalus, gausingai šelpė kul
tūrinį, labdarybės judėjimų, jam vadovavo. 

Šių dviejų garbingų organizacijų nuo
pelnai, be perdėjimo galima sakyti, yra mil
žiniški. \, , . Į , • ,ąjj 

Jų svarbus vaidmuo nesibaigia su jubi
liejinėmis iškilmėmis. 

Ateityje ir ALRKF ir LRKSA teks dar 
labiau įsikinkyti į darbų, kurio yra tiek 
daug, kad suriku būtų viename rašinyje su
rašyti. 

Dėlto suvažiuojantieji Chieagon Ameri
kos lietuvių katalikų vadai ne tik džiaugsis 
savo vadovaujamų organizacijų praeities da
rbais, švęs jubiliejus, bet turės nustatyti gai
res ateities veikimui. 

Mes, Chicagos lietuviai, tuos darbus tu
rėsime padėti jiems dirbti. Mes turėsime rū
pintis sudaryti jų darbams patogias sųly-
gas, juos pavaišinti ir palinksminti ir visas 
iškilmes tinkamu būdu surengti. 

Tiems darbams tik viena savaitė be ii ko. 
Iškilmių rengimo komitetas su visomis si'.vo 
komisijomis turės pilnas rankas daibo. Bet 
ar tai tik vien prie komiteto priklausančių 
žmonių pareiga rūpintis tinkamu jubiliejinių 
iškilmių surengimu. Ne. Visi turime dirbti. 
Visi, kas tik įvertiname kilnius religinius 
ir tautinius darbus, be išsikalbinėjimų, pa
dirbėkime ir visose iškilmėse dalyvaukime. 
Neatsidėkiine ant kitų, bet patys į darbų 
pasmerkime. 

Vienybė daug gali. Tad ir būkime vie
ningi. Parodykime kitų miestų lietuviu va
dams, kad Chicagos lietuviai moka dirbti, 
pasiaukoti ir dirbančius tinkamai pagerbti, 
kad jie eina drauge, vieningai su visa orga
nizuotąja Amerikos lietuvių katalikų vituo-
mene. 

tuoti darbininko nušovimų. Policija šaudė į 
minių. Kiek yra užmuštų, cenzūra neleidžia 
skelbti. Kaune pasidaręs didžiausias sujudi
mas. 

Tautininkų valdža tikrai keista, žinoma, 
ir begalo žiaurių politikų veda. 

Ūkininkų būvis pasidarė nebepakenčia
mas. J ie reikalauja valdžios daryti kokius 
nors žygius pagerinti jų būvį. Vaidžia vie
toje, kad ieškoti priemonių, tartis su pačiais 
ūkininkais, nekreipia jokio dėmesic j jų rei
kalavimus ir dar elgiasi priešingai — ūki
ninkus šaudo. 

Matyti, tas pats pasidarė ir a i darbinin
kais. Jie sustreikavo reikalaudami geresnių 
darbo sąlygų, žmoniškesnių algų, pagaliau, 
sustreikavo, bet į jų reikalavimus atsakė — 
šaudymu. , 

Gauti pranešimai iš privatiškų šaltinių 
kalba, kad dabar Lietuvoj tikrai skaudi pa
dėtis. Visame krašte, visuose sluoksniuose 
didžiausias valdžia nepasitenkinimas. Tauti
ninkai griebiasi desperatiškų priemonių, kad 
priversti nepasitenkinusius žmones "parny-
l t i " jų valdžių. Nesiseka ir dėl lo šaudo ūki
ninkus ir darbininkus. Matyt eina prie to, 
kad ims šaudyti kiekviena, kas tik išdrįs 
pasiskųsti sunkia padėtimi. Visai taip, kaip 
Sovietų Rusijoj. Liūdna ir skaudu. 
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Waldemar Guriau 

Raudonasis Ir Rudasis Bolševizmas 
(Užbaiga) 

Šito susmulkinimo politika 
atsistoja centre ir politinio 
gyvenimo, vienos partijos ga
lia nustatoma visiems bendra 
nuomone ir pasaulėžiūra. I r 
teisė čia palieka tik kaip prie 
monė, kaip jėgos ramstis. So
vietų Rusija priima tik tai, 
kas tarnauja diktatūrai; Vo
kietija teisingu laiko tik tai, 
kas patinka tentai, žiūrint na-
cijonalsocijalistų akimis. Nė
ra nei tiesos nei mokslo už vi
so to, ko neaprėpia partija. 
Individų teisės neegzistuoja. 

Abiejų sistemų struktūra y-
ra lygi, bet jos skiriasi savo 
pažiūromis, į kurias kiekvie
na jų bando atsiremti. Rusų 

rtijas, laikydamas jas nege
rais elementais, besistengian
čiais įsisprausti į valdžių, į 
administracijų; ji kuria val
stybę iš vienos partijos. Kas 
yra šitos partijos, tai yra ir 
tautos, o kas ne — tai ir tau--PO SVIETĄ' PASIDAIRIUS rų, bumu, fri tikietę į aperų, 

lijatrus ir k. Taigi, tavorš-to s priešas. 

Kad suprastume šių dviejų 
sistemų pagrindus, reikia pa
t u r ė t i į propagandos užkuli 

Visi žmonės laikosi tokio čiai, palyginkit Rasiejaus bal-
p ii klodo: žuvis ieško kur gi- šavikų gyvenimų su gyvenimu 
liau, o žmogus kur geriau. Amerikoj lietuviškų balšavi-

sus. Ten pamatysime, kad 
vienos partijos garbei naudo
jamasi visokiais propagandos 
būdais, paminant po kojomis 
teisę, tradicijas ir moralę. Ši
tos grupės pasaulėžiūra nu
stato tiesos ir teisingumo no
rmas ir t.t. ir naikina kitas 
grupes, kurios nors kiek dar 

kų, kurie minta relyfo bin-
zais, o jau apie kokius ten 

*ykit: turi jie Rasiejų, kur tikietus į Civic ar Metropo-

Ale lietuviški balšavikai ek-
Na, tik klau-tina atžagariai. 

užvesta darbininkams laisvė, 
lygybė ir brolybė, ale beveli-

iitan aperas nėra nei šnekos. 
Net jei kada kapitalistai už-

ja geriau kapitalistų nevalioj simano kokį balšavikų išvary-
sėdėti; turi, sakau, Rasiejų, ti iš savo peklos į Rasiejaus 
kur rojiškas gyvenimas jų 
laukia, ale sėdi kapitalistų 

balšavikų rojų, tai kyla di
džiausias lermas. Kai širšes 

VOKIEČIAI VĖL ŠMEIŽIA LIETU VĄ 

Kiek laiko aprimusi ir objektyviau apie 
Lietuvų pradėjusi rašyti Rytprūsių spauda, 
kaip praneša Tsb., vėl ima dergti Lietuvų. 
Viename laikraštyje įdėtas ilgas pranešimas 
apie Lietuvų "Nauji Lietuvos vyliai - Klaipė
dos krašto piliečiai negauna išvažiavimo vi
zų", kuriame prirašė visokių nesąmonių Gi-
rdi, Klaipėdos krašto gubernatorius tiems 

bolševizmo pažiūra yra mark-,reikštų nepriklausomumo. Pas p e l ; l o J ' k( '11( ' ia visokias jos I balšavikai supuola ginti savo 
sistine. Komunistų partija B te. vienus šita pasaulėžiūra v a - ; l n n k a s ' ***°S dienų, *t peklų1 tavorščių, kad tik jis pasilik-
ngiasi įgyvendinti socijalinę1 dinama marksizmu, pas kitus ^ ' i k i a> h e t I r o J u vis tik ne-|tų toj kapitalistų pekloj. 
tvarkų, socijalinę teisę, šitam 
darbui jie proletaiijatų ruo
šia avangardu; per diktatūrų, 
p t r proletarinę diktatūrų jie 
bando panaikinti klasių skir
tumus. Jie stengiasi išvaduo
ti 'žmogų nuo kokių nors įsi-
vaiduojainų religinių varžtų, 

rasizmu. Bet praktiškai jos Į s l m u v i n a - j lial, kuris iš mano tavorš-
abi lygios. Bolševizmas yra! Kai prieš desėtkus metų se-! čių parašytų kampeliui, dėl 
geras proletarijatas, nacijonal- j nam k rajuj visokie • carber- ko balšavikai tik mums savo 
socijalizmas laiko save gerv niai ant mūs ponavojo ir ne-| roJU perša, o patys jo bijo 

Stalinas reprezentuoja, valioj laikė, visi bėgome p a s i n i kokios pavietrės! Alano rase. 
proletarijatų^ Hitleris — ras i , Unkulį Samų, ba žinojome, delnas to jau nebeišmano 
nį elitų. Teroras ir prfcpagan* kad pas jį yra laisvė, lygybė 
da yra tipiški šitoms dviems ir brolybė. Sykiu bėgo iš tos 

jam prieš akis nori pastatyti j sistemoms. Propaganda tar- ! caro nevalios ir cicilistai ir 
asmenims, kurių pasuose pažymėta, kad jie pasaulį socijalinį ir ekonomi-1 nauja įrodymu, kad teroras tie, kurie dabar yra išvertę 
Kiaipėdos .krašto piliečiai (kaip žinome, jo- nį. Šitas pasaulio supratimas j yra ne kas kita, kaip priemo- balsavimais; bėgo net kelnes' n uėjo darbo gauti 
kios Klaipėdos krašto pilietybės nėra), nej- ekid į tų šalįį kuri dar nėra, nė, pavartota prieš puolimų, pasiraitoję, liet dabar, žiūpė-
deodųs išvažiavimo vizų. Toliau laikraštis |paliesta technikos, kuri dar!kuris nori pasipriešinti tau j kit, kas dedas: balšavikai tu-

Ona Mandra.itvte radus lai-
krašty, kad vienai valgyklai 
reikia patyrusios veiterkos, 

visai įžūliai kišasi į ne savo reikalus ryjium | n e r a , apšviesta, kur žodžiu,'tos valiai. Mases įtikinti tai, ! n savo rojų, turi laisvę, Ra-! t a ™ a u t o j a ? 

Tamsta t*a patyrusi pa-
- klausia bosas. 

KOMUNISTŲ IR SOCIALISTŲ SUS-MAS 

IR DAUGIAU ŠAUDYMŲ 

Užvakar angliški dienraščiai pranešė, 
kad Lietuvos policija ir vėl šaudė į žmones. 
Tik šiuo tarpu ne ūkininkus, bet darbinin
kus šaudė. 

Kaune lrii$g daibininkų streiVa , kuria
me nušautas vienas streikuojantis darbinin
kas. Surengta demonstracija, kad uzprotes-

Komunistų ir socialistų "bendras fron
tas ' ' šiandien pradeda savo "kongrese" , ku
rio tikslas esųs atsteigti Lietuvoje demokra
tinę tvarkų, kovoti prieš fašizmų ir karų. 

"Kongreso" šūkiai, rodos, gražūs ir 
visiems priimtini. Tačiau jame dalyvauja tik 
kairieji. Tautiškai nusiteikusioji visuomenė 
ten savo atstovų neturi. 

Komunistų ir socialistų kalbos apie de
mokratijų yra paprasčiausias blioias Kaip 
jie seniau nesirūpino Lietuvos nepriklauso
mybe, jos ekonominę, kultūrinę ir politine 
gerove, taip jiems ir dabar nerūpi Lietuvos 
likimas. Demokratijos šūkį jie naudoja tik 
tam, kad prisivilioti prie savęs žmonių mi
nias ir jas išnaudoti komunizmui ir savo biz
nio reikalams. 

Kodėl kairieji kalba tik apie Lietuvos 
demokratijų? Juk jei jie būtų logiški ir nuo
širdūs, jie reikalautų demokratijos ne tik 
Lietuvai, bet ir Sovietų Rusijai, kur viešpa
tauja tokia žiauri ir kruvina diktatūra,)ko
kios pasaulis dar nėra matęs. 

Juokingiausia, kad demokratijos reika-
l?uti Lietuvoje Maskvos komisarai yra įsa
kę. Iš to galima lengvai suprasti, kuriems 
galams-komunistai organizuoja * bendrus fra
n t u s " ir šaukia "kongresus demokratijai gi
nt i " . 

Jei kairieji būtų sutikę j savo "kongre
s o " programų įdėti reikalavimų žmonėms 
laisvių ir demokratijos ir Rusijoj, tuomet ir 
kiti į Clevelandų būtų važiavę. Bei jie su 
tuo nesutiko. Iš to dar labiau paaiškėjo kai
riųjų veidmainiškumas. 

* » » 

"Sekm." praneša, kad netrukus atitin
kami organai Lietuvoje išleis nurodymų, ku
riuo bus nustatytas minimumas kiek atva
žiuojantis į Lietuvų svetimšalis turi turėti 
pinigų. Tai daroma todėl, kad pastebėta, jog 
nieko į Lietuvų neįsiveždami svetimšaliai 
vėliau išsiveža iš Lietuvos įvairias sumas; 
nors ir neperviršydami leidžiamų normr;. 

su Klaipėdos miesto sąmatos sudarymu. Esa devyniolikto 'amžiaus Europos 
lietuviai protestuoja prieš lėšų padidinimų ^ ^ t i k ^ i m a , civilizacija, 
įmesto policijos reikalams, tuo tarpu gi Lie- ^ m {[ ^ 
tuvos vvriausvbe randanti reikalo Klaipėdos A.. . ... . , . 
i s* r i *.- *-i • - t i k ateities idealas, 
krašte laikvti ne tik saugumo, pasienio, mui- .. .. 
tinių ir geležinkelių policija, bet ir didelį ^cyonalsoeyalis ių pašau 
šnipų skaičių, kurie už pora centų gyvento- lĮ° supratiinaji yra priešingas, 
jams pridarų visokių nemalonumų. Apckri- J^e remiasi dvasia, kurių ap-
tai laikraščio tonas primena netolimus p\a- ! vylė marksizmas, jie remiasi mo. Rusų bolševikai yra did-
eities vokiečių spaudos kompanijos pries Lie- senaisiais idealais;, jie pasiry- žiausi atejistai. Duodami sav > 
tuva pobūdį. jžę pakeisti visas aplinkybes, Į pasaulio supratimų, jie mano, 

sutvarkyti eboatiškųjų civili- kad religija tarnauja arba pr: 
zacijų. Ir visa tai turės įvyk- 'verčia žmogų užmiršti gamtos 
ti vokiečių tautos dėka. « r visuomeninės 'aplinkos įsta 

Jei nacijonalsocijalistai sa- 'tymus, arba padaro jį įrankir 
kosi kovoju prieš įsigalėjusį tam tikros aplinkos, kuri, kad 
XIX antikrikščioniškumų ir geriau jį išnaudotų, religijos 

I 

rantirasizma, tai yra tik tak- pagelba palieka jį tamsume 
tikos dalykas. Jie turi taikin- ir priklausomybėje. Religija 
tis aplinkos reikalavimų, į ku-1 išnyks, sako jų doktrina, ka
rių jie nori paveikti. J ie žino dd išnyks jos šaknys visur-
puikiausiai, kad buržuazija (meniniame gyvenime, t. y., Ka 
nesidės niekuomet prie jude- 'da valdžia nustos ja remtis; 
jimo nukreipto prieš religijų'ir jei žmonija norės atgimti 
ir moralę. Čia jų propagan-' socijalizmu, tik tada sukurs 
dai ir yra didžiausia kliūtis,(teisingų' ir atbaigtų visuome-
kurių jie ir jšnaudoja. Nore- nę. Remdamasis šita teorija, 
darni pateisinti savo metodus bolševizmas atmeta religijų ir. 
ir darbus, jie didžiuojasi gi-jdur daugiau, jie paskelbia ko-
nų, krikščionybę ir senas tra- vų religijai, kuri trukdo 'švie-
dicijas nuo marksizmo, norin- t imui\ Šita kova visuomet va-
čio viskų sugriauti. Ir štai tik romą šia priedanga, "kad tau 
šitos intencijos dėka Hit ler iška nenori, jog jai būtų kalba 
atėjo į valdžių; ir po to šita nia apie religijų". Leninas ne-

Taip, — atsakė Man 
siejuj aukso kalnai jų laukia, <įraitytė 
tik, gal, žvirblio pieno .nėra, 

be abejo, lengva. 
IV. 

Religijos atžvilgiu šitų dvie °> nors užmušk, nebėga jie jš, 
jų sistemų nuomonės ir me-- kapitalistų nevalios! Jie be 
t oda i taip pat labai aišku.-. 
Jų ideologija yra panaši, bet 
jų priemonėse, yra skirtingu 

— Gerai. Jeigu nešdama iš 
virtuvės steikų kostumeriui 
netyčia išmestuin ant grindų, 
kų tada darytum ? — klausia 
bosas. 

— Pakeičiau mėsų, apvers
čiau ant kitos puses ir pa
duočiau kostumeriui, — atsa
ko M audrai t v te. 

— Fain, sako bosą; 

velija čia ant reJyl'o gyventi 
ir binzais iš kenų misti, kad 
tik nepatekti į Rasiejų, kur 
balšavikų carai' darbininkams 
pasakiškai pėdės moka, jas 
kasdien kelia ir dar visokių 
priedų prideda. Čikagos bal
šavikų 2>opera sako, kad per-' 
žiūrėjus Maskvoj Kalinino (į-.Ryt ateik dirbti! 
sidėmėkit, ne darbininkų) fa-1 

briko knygas rasta, kad nuo Tonis Bailaitis, įsiskaitęs į 
1933 m. jame pėdės pakeltos strošnius romanus, vienų naiv
ia et 87.2%. Tos pėdės dar nė- tį 'pašoko iš miego, ir, priža-
ra galutinas atlyginimas, šne- dinęs savo žmonų, sako: 
ka toji popera. Priklodui, Ti- — Onyt, gaš, tik kų sap-
čono Justinovo šeimai per navau baisių šmėklų asilo pa-
1935 m. balšavikų carai išmo- vydale. 
kėję 3,896,5 rublių metinio > — A, duok man ram\ bę, — 
priedo. Be to, jis gauna pa-'atsakė žmona, — aš nekalta, 
pigintų maistų, vaiko priežiū-kad tu baidaisi savo šešėlio. 

Idiškų religijų. jPės priespauda. Naci>nalsoci-
Štai dėlko Bažnyčia yra iš- jjalrzmas, skolindamas bolševi-

skirta iš- viešojo gyvenimo, ;zm0 nu todus, nuo j 0 nori ap-
atimama is jos teisė auklėti saugoti pasaulį. Jie ir bijo, 
jaunuomenę, atimama spauda.'kad jų darbas nepatektu at-
A * • v i . . . . • . Sis išskyrimas yra lydimas 
tendencijos . įrodyti, kad kri-

gal į bolševizmo rankas. To
dėl jie savo programon įtrau-

misija dar ilgai tikėta. Ir Hi
tlerio konkordatas su popie
žium yra* tik delsimo ženklai. 

paliovė aiškinęs, kad neteisi
nga yra kovoti jėga prit-š įsi 
tikinimus, tik j is sakėsi na l 

kad žmonės suspėtų įsitikin- kinus religinį anatizmų. 
ti, jog jis kuria autoritetu Naci jonai soči jai istų teorija 
krikščioniškų valdžių. j palankesnė religijai. Partijos 

Šita viltis nacijonalsocijali- j programa kalba apie pozity 
stų propaganda ir iškilmin
gais žodžiais buvo 'apgauta. 
Vokiečių nacijonalsoci jai istų 
duotieji žodžiai nieko nereiš
kė, nedaugiau kaip ir rusų bo
lševikų. Leninas atėjęs į val
džių pamiršo savo pažadus: 
panaikinti anarchijų, valdyti 
be biurokratijos, be kariuome
nės. Visus pažadus atidėjo a-
teičiai, stengdamasis visur už
dėti savo cuikių letenų, iš-
p lMi ^avo įtakų. Nacijonal 

vų krikščioniškumų. Bet jie-
visa tai remia rasistiniais ge
rmanų jausmais. Štai dėlko 
ir vyskupai paskelbė kovų na
cijonalsoci jalizmui. Nacijonal-

kščionybė neatitinka vokiškai kia religijų. Religijos, 
pasaulėžiūrai, svetima yra vo- lės ir teisės vardu jie kovoja 
kiečių rasės jausmams... Vai-1 dėl užmaskuotų savo tikslų, 
džia dar vengia, paskelbti v ie - 'de l savo didesnio pasisekimo 
šai šita nuomonę, bet jau ne-, visuomenėje. 
ilgai. Jie numeta ne tik kri-į Netikiu, kad bolševizmo pli 
kščioniškų religijų, bet ir mo-jtimas būtų sustabdytas tak-
ralę ir tautos auklėjimų atiT tikos arba-po.litinės jėgos prie 
duoda vienai partijai. 

V". 
Bolševizmas be abejonės y 

monėmis. Manau, kad tai yra 
liga, liga norinti užkrėsti eli
tų, kurio rankose yra visuo-

ra didelis pavojus visam pa-'meninio gyvenimo direktyvos. 
šauliui; nes jis viliojančiomis j Rusijoje nėra to elito. Krikš-

masėms, kurios paniekintos ir neturi pasisekimo. Bet jis, tik 
socijalistų oratoriai kalba a- kalbomis žaela Laisvę ir teisę čioniškose šalyse bol 
pie religijų, Hitleris dažnai 
mini "Dievas.. ." Bedievių ju
dėjimas yra išnaikintas ir už
draustas, bet tai daugiau nė
ra kaip ramstis, tai minių rei
kalaujamoji priemonė, isf ku-
rios propaganda jau pradeda 

MM'ijalis&mas kovoja prieš pa ; kurti, jausmų religijų,, stabme-

sevizmas 

prispaustos, esančios neteisy
bėje. Bet bolševizmas, savo 
rusiška forma, nėra jaunas. 
Jis jau daugeliui masių įrodė, 
kad tai nėra neštoji ir žadė
toji laisvė, bet / da r didesnė 
vienos mažos ginkluotos gru-

truputį "kitokia forma, įsisun
kia į Vokietijos tautos elitų 
ir kelia Kuropai ateities klau
simų. 

(Vertimas sutrumpintas). 
(Iš žurnalo " L a Vie Inte-

leetuelle" 1936 m.). " N . R , " 
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nus, palikdama tik vieną Ma
rijampolėje. Lenkijoje esan
čius Marijonus sueme. Užda
rius jų vienuolynus, sugabeno 
juos į Marijampolę, kad čia 

25 Metai Km. V. Senkui, Marijonu 
Generolui, Mirus 

j jie išmirtu. Panaikino ir Sei-
Kun. Senkaus jaunyste ra priekabė eiti prie to tikslo.' nų vy skupijoje esančius Ma- j naikinti vienuolynai, buvo p*, parapijos, bet ir kitų apylin-

R»lftnr|.>m 11 H <m*™ 9*> ™ R u s i ' i a ėmė ^ ^ i r s i l P n i n " j rijony vienuolynus Miroslave, likęs vienuolynams šiokią to- kių. Kai buvo policija beban-d. suėjo 38 me +: W o K 1 ^ ^M^Mm ^ „ . . . , . , ta_„^_ ,_ , , k į ą ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ d a u g g u 

pavojinga j j paleisti iš aštrios labai stengėsi, kai vienuolyno 
policijos priežiūros, kuria bu- rūmas visas būtų paliktas pa-
vo apsuptas Marijonų vienuo- rapijai. Jo prašymai vargu 
lynas. Marijampolėje jis ir ką būtų padėję, Čia jam pa-
mire. dėjo 1905 m. revoliucija ir 

Įstatymas, kuriuo buvo pa- žmonės ne, tik Marijampolės 

ti katalikų Bažnyčią. Daug Tgiįaukoje ir Sasanavoje ir iš 
riionu0ffenerolo nuVties^ " *" b a ž n ^ i u b l l v o a t i m t a i r P ^ i j ų marijonai kiek vėliau b u v o j o nustatyta, kad palikti vie- j plaukė žmonių į Marijampo-

\-JrL« fe*fe« <,;™S \ S m f t versta cerkvėmis, vyskupų va-1 s u v e ž t i į Marijampolę. Taip ' nuolynai, kai skaičius vienuo-įlę; riksmu žmonės ypa^ mo-
, . A L_5 \!*ZL* l d z l a suvaržyta, susižinojimas - . SUSirmko i 30. Visi čia 

nų kaime Šunskų par. 1840' r> - -• i ~ ^^s ; , ,™ 
v * r** ^ s l l Baznvcios galva popiežium 

m. spalių 6 d. Tuo laiku Su- u ž d r a u s t ^ s kunigams tarima-
valkų gubernija priklausė prie ^ t a r p ^ • b a ž n y ^ i o s 
Lenkų karalystės.' Visos mo 

su Bažnyčios galva popiežium ^ j a u t es i prislėgti, spaudžia
mi, persekiojami. Iš vienuo

lių bus mažesnis už keturio- j terš viršininkui nedavė nei 
lika, galės priimti naujų kan-įkalbėti. Viršininkas ir žanda-
didatų, gavę pirmai leidimą iširai , su kuriais k. Senkus bu-

lyno išeiti jiems buvo užgin- vidaus reikalų ministerio. Tai vo gerai sugyvenęs, davė pa 
buvo lenkiško*" * t i k ^ i m

v ° d
v

a l> r k u s u ž £ m t a s > j ta, nebent j bažnyčią ar j pa- buvo lyg menkutis žiburėlis i lankų pranešimą valdžiai, ir 
I i ' i C-.t n a u i ° s bažnyčios statyti a r b a j r a p i j ^ s u dvasiniais patarna- tamsioje naktyje. Tuo žiburė- vienuolyno rūmas buvo palik-kyklos tada 

Mažas Vincas išėjęs lenkišką s e n o g t a i g y t i u ž d r a u s t a be y-1 v i m a i s . Važiuoti į kitas baž- l i u stengėsi naudotis Marija-
piadzios mokyklą, jstojo J p a t į n g o v a I d ž i o s I e i d i m 0 ) k u r s j n v ? i a s t a i p ^ b e v e i k n ebu- mpolės marijonai, kai išmirš

t ą , Marijampolės progi- h - d a v o a r b a v i s a i n e g a u n a . y o | m nes t a m r e ikėdavo f tant jų skaičius buvo žymiai i 
mnaziją. Ją baigęs jauifes vai- ^ a r b a ^ s u n k i a i g a u . I ~ ^ ^ ^ 
kinas, eidamas 18-us^ metus, n f t m a s p(> i l g ų p r a g y m y > k y - j d i k u r s l a b a i r e t a i kam 
pradėjo ypatingu būdu Bie- ^ į p a p i r k i m u . 
vui tarnauti ir įstojo Mari
jampolėje j Marijonų vienuo
lyną. Išėjęs vienuolyne kuni
gui reikalingą teologijos mo-' 
kslą, mokėsi dar keletą metų 
Varšuvoje dvasinėje akademi
joje. Išsimokslinęs Lenkijos 
aukštojoje mokykloje, sugrį
žo į Marijampolę ir čia bažny
čioje Pievui ištikimai tarna
vo visą savo gyvenimą ir kar
štais pamokslais žadino žmo
nių širdyse tikėjimo šviesą. 

buvo duodamas. Žandarų bu-

mažesnis už keturiolika. At
sirado keli kandidatai, norį 
stoti į vienuolyną. Siuntinėjo 

vo budriai prižiūrimi ir sekm- f prašymus valdžiai, ieškojo už-
mi, ar ką neprasitars prieš j tarymų, klabino visais būdais, 
valdžią. Gyveno jie ankštai ' i r vis veltui. Valdžia priimti 
susikimšę, viename mažame naujų kandidatų vis neleido. 
vienuolyno 
du. 

kambarėlyje po 

tas, kaip buvęs. 

Marijonų nykimas ir 
atgaivinimas 

Kai 1905 m. Rusijoje pasi
darė daugiau laisvės, kun. Se
nkus vėl ėmė siuntinėti pra
šymus valdžiai, kad leistų ati
daryti Marijonų vienuolyną 
Marijampolėje. Taip pat darė 

Jei visi Marijonai daug rū- ne tik Marijampolės parapi-
pinosi gauti iš valdžios tą lei- Į jos žmonės, bet ir apylinkių. 

BUYS 
NEW CLOTHES 

WITH MONEY 
SAVED 

By Using MORE 
FRESH MILK! 

I 

t 

Šviežus pienas padidina virto 
.maisto ^maistingumą. Sutaupyk 
pinigo ir apsirūpink eeresniti 
valjriu—bandyk vartodama* dau
giau pieno nuo dabar. 

THE MILK FOUNDATION 
75 E. Wacker Drive, Chlcairo 

" / certainly appreciate 
the convenience of having 
our milk delivered right 
to our horne fresh every 
day. It's so easy to pro-
vide better nieah b y using 
more milk . . . savęs money, 
tool" 

Į Marijampolę suvarė vie
nuolius kad išmirtų 

Ypatingai carų valdžia bu
vo skaudi vienuolynams. Vi
sur vienuolynai stengiasi ko-
rūpestingiausiai žmonėse gai
vinti ir žadinti katalikų tikė
jimą;. Tai carams, norintiems'ti lenkai, dauguma lietuviai.' jų kandidatų, tai juo labiausi tūkstančiai prašytojų. Ca- ijįgįj ir • Mariionų vienuolija 

jos profesorius kun. Jurgis .nų namas ir Londone 
Matulevičius ir pasiūlė sene- Dabar yra Marijonų kuni-

Vieni jų buvo lietuviai, kl- dimą priimti į vienuolyną nau | Žmonių prašymą pasirašė ke- griebėsi už darbo. Ih'evas pa-

liui nesitikėtą sumanymą: n e ^ g ų ir brolių daugiau kaip ke 
prašyti rusų valdžios leidimo, 
bet slaptai atnaujinti Marijo
nų vienuoliją. 

Šitas lyg iš dangaus atėjęs 
pasiuntinys nustebino pamal
dų senelį. J is lyg naujai atgi
mė. Abu sutarė, ką daryti ir 

turi šimtai. 

Tai padarė pasitikėjimas 
Dievu, malda ir darbas. 

K. J. Totoraitis ("V.") 

visus nerusus traukti į stačia-j Jie visi kentėjo priespaudą, atsidėjęs tai darė k. Vincas 
tikystę, jie atrodė pavojingi ypač nerimo lenkai. Nemokė-1 Senkus, kai, mirus generolui 
ir kenksmingi. Dėlto caras, darni lietuviškai, jie jautėsi Į k. Čėsnai, buvo išrinktas ,1892 
pasinaudodamas lenkmečiu ir nenaudingi ir nereikalingi Ma- m. vyriausiu Marijonų vado- jtis, kad Marijonų vienuolija 

išmirtų, ypač kad gyvas jau 

ro valdžia visus prašymus at- g e l b g t a U(y , ^ a t s i n a u -
metė. 

Taip gero ir paskutinė vii-

M 11 d. i bausdamas už dalyvavimą su- rijampolėje. Visi jie veržėsi vu. Tada buvo likę gyvi tik 
kilime, 1864 panaikino visus 'į Lenkiją, siuntinėjo prašy- 5 marijonai., Jis tarp jų žy-

Lenkų ir lietuvių sukilimas 
Audringas buvo laikas ei

nant jam mokslą Varšuvoje. 
Lenkai rengė tada sukilimą 
prieš Rusijos valdžią. Visur 
Lenkijoje buvo daromos pro-

vienuolynus, tai yra, visus už
darė, į kitus, paliktus laiki

nius valdžiai, kud duotų jiems miausias ir vienuolio pareigų 
leidimą išvažiuoti kur nors į! pildymu, ir mokslu, ir iškal-

nai neuždarytus, suvežė vie- lenkiškas parapijas. Valdžia ba, ir darbštumu. Jo pastan-
naolius iš uždarytų, kad jie j išsyk nekreipė dėmesio į pra- gos priimti naujų kandidatų 
čia aštrioje policijos priežiū- Išymus, bet ilgainiui užtariant vis buvo veltii daromos. Pa
roje palengva išmirtų ir kad už juos ir prašant vyskupams,, guliau liko g ^ i tik trys ma-

nyeios \ taip laikui einant vienuolynai jie gavo leidimus ir išvažinė- rijonai. Varšuvos general-g-u-
kitą*. Dalyvavo jose ponai ir 
paprasti žmonės giedodami 
giesmes, žadinančias Lenkijos 
meilę ir kurstančias norą iš-

visai išnyktų. 
Tokia caro bausmė ir toks 

bernatorius 1904 m. įsak? pa

buvo tik vienas Marijonas k. 
Senkus. Bet tasai paskutinis 
senųjų Marijonų generolas ne 
tik rūpinosi iš valdžios gauti 
leidimą priimti kandidatų, bet 
ir kasdien karštai melsdavo
si, kad Dievas atgaivintų jau 
beveik išmirusią Marijonų vie 
nuoliją. Kai iš žmonių pusės 

jinusi ėmė plėstis ir Lietuvo
je, ir Lenkijoje, ir Baltgudi-
joje, ir Latvijoje, ir Ameriko-1 
je, dabar ims kurtis Marijo-• PLATINKITE 'DRAUGĄ" 

ANGLETON, Tex., birž. 19. 
Tr>\s kaliniai pabėgo ir vals
tybės kalėjimo ūkio nužudę 
sargą. 

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti ir remti savo 
katalikišką spaudą. 

J? 

naikinti vienuolyną* ir dalį vieibuvo užgesusi visa viltis, Die-

1936 metu KLASE! 

jo palengva į Lenkiją. Neiš
važiavęs liko vienas Vilčins-

likimas ištiko ir. Marijonų vie j kis, gal dėlto, kad jis buvo nuolyno rūmų palikti parapi- vas atėjo į pagalbą. Vasarą 
nuoliją. 1864 valdžia panaiki- buvęs Marijonų generolas ir jos kunigams, kitą manė ati- 1909 m. atvyko pas k. Senkų 

nvaduoti iš po rusų jungo. n o v isus Marijonų vienuoly- per tai gal atrodė valdžiai i duoti popui. Kun. V. Senkus Į Peterburgo dvasinės akademi-
Tos procesijos buvo einamos = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = ^ = 

ir Lietuvoje, tik čia,, kur žmo
nės nemokėjo lenkiškai patri-
jotiška giesmė buvo giedama 
lietuviškai: Dieve, kurs mūsų 
karalystę šventą... Po dviejų 
metų 1863 lenkai sukilo, pas
kui juos ir lietuviai. I Jauni, 
drąsūs vyrai bėgo į girią ir 
čia susitvarkę ir susibilrę ėjo 
mušti rusą, kurie laikėsi mie
stuose. Bet ant greitųjų su
organizuoti sukilėlių būriai j 
negalėjo lygintis su gerai iš
mankštinta i r puikiai apgink
luota rusų kariuomene. Suki
lėliai visur buvo nugalėti ir 
nublokšti. 

Rusų priespauda 

Nuslėgus sukilimą, a" tėjo 
Rusijos kerštas ir bausmes. 
Kas prisidėjęs buvo prie su
kilimo, buvo sušaudytas arba 
išvežtas į Rusijos gilumą ar
ba Sibirą. Dvarininkų dvarai 
buvo atimti ir atiduoti ru
sams. Kaimai, kurie buvo kiek 
įsipainioję į maištą, buvo de
ginami, jų gyventojai ištre
miami į Rusiją, j jų vietą at
gabenami kacapai. Dvasinin
kai buvo baudžiami. Kai ku
rie buvo šventinę būrių vėlia
vas, sukilėliams pamokslus bu 
vo sakę, buvo ėję į girią, su
kilėlių išpažinčių klausę; vie
ni jų buvo sušaudyti, kiti iš
tremti į Rusiją. 

Šitų bausmių Rusijai nebu
vo gana. Jos įstatymai jau 
nuo ciecorienės Katarinos lai
kų buvo užsibrėžę tikslą, kad 
visi Rusijos pavergti nerusai 
ir ne stačiatikiai palengva per 
ilgus laikus turi virsti į ru
sus ir stačiatikius. Lenkmetis, 
arba čia kalbamasis sukilimas, 
buvo Rusijos valdžiai labai ge 

- ^ 

O N L Y 

PER WEEK 

12.1 sq. f t. shelf area. 
Freezes 8 7 Carge ico 
cubes at one time. 
• Beautifol, permanent 
DULUX exterior. Al i 

p o r c e l a i n čnferior w i th a u t o -
matic f l o o d l i g h t . 
• Doub lewid thcoo l ing un i tw i th 
9-point temperature selector. 

• X-tra-ordinary value. Com-
pare its size beauly and price 
with any other. The APEX wil l 
be your choice. 

apę* 
f-

GERAM IŠSIMOKYMUI 
cigaretų pasigėrėjime . . . 
mėgink (pakelį Dvigubai-

Švelnių Old Golds. 
Jie išlaikys visfus "ekzami-

nfus , , kaip gabūs studentai! 
Dėlto, kad jie pagaminti iš 
100% rinktinio derli/ms taba-
ko. 

J ie jus pasieks šviežus kaip 
birželio diplomai! Dėlto, kad 
kiekvienas pakelis yra suvy
niotas į dvi eiles nepermerkia
mo ir aukščiausios rūšies Cel-

lophane, kokį galima gauti. 
DVIGUBAS Cellophane suvv-
niojimas sulaiko drėgnumą, 
sausumą ir kiekvieną cigaretų 
pasigėrėjimo priešą. 

Išvengkite "nepasisekimo'' 
savo cigaretų pasigėrėjime! 
Siekite šių dvigubot-švelnumo v 
'dirbtuves šviežumo cigaretų 
laipsniškai. 

Tai 1936 metų klasė! 

ESTABLISHED 1760 

P.S.: Taip, ištikrųjų! Tas ''DviaMbai-Pimpiis-Grąiiname" 
pasiūlijimas tebeveikia. Galioje 30 dienų nuo šios 
dienos. 

OGARETTE 

T * * * * * * * * <*T**« 

[ŠLAUKINĖ EILĖ 
atsidaro iš apačia* 

•%: 

AL'S SERVICE 8C TIRE SUPPLY 
VACUTJM CLEANERS, REFRIGERATORS 

WASHING MACHINES, RADIOS 
Tik Geriausios Prekės 

Al Alesauskas, Jr., Prop. 7100 So. Talman Ave. 
Phone REPublic 6051 

^ 

r? 

RINKTINIO DERLIAUS TABAKAS -

*<* ̂  DVIGUBAI-MLNIAiS 
1 2 EILES DVIGUBO "CELLOPHANE," 

palaiko juose DIRBTUVES SVIE2UM4 

BUICK (gr] 
ir 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIRMA IR VIENINTELI: LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

806 W. 31st St. Te!.Victory1696 
w 

DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS 
Bendradarbiai 

ac ^ 



DRAUGAS Šeštadienis, birželio 20, 1936 

WiSC0NSIN0 LIETUVIŲ ŽINIOS 
TevŲ Pagerbimo 

Diena 
! 

KENOSIIA. — Birželio 21 
diena, Šv. Petro parapijoje, 
įvyksta tėvų pagerbimo iškil
mės. Ryte, 9 vai., tėvų mten-

tauskas ir Mareiulaitis tuo ti
ksiu energingai darbuojasi. 
Laukiama iš uolaus darbo gau 
šios pjūties. 

Iškilmės 

J >i iželio 14 d. susiėjo dvilin
ka iškilmė: parapijinės mo-

eijai bus atlaikytos i š k i l m m - ' k v k l o s baigimo metų mokslo 
gos šv. Mišios, kuriose gerie1 p r u g r a m a s įr klebono vardi
ji sūnūs bei dukterys in cor- n § s Mokinių baigusiųjų pa-
pore priima, šv. Komunija, ir r a p į j į n ę mokyklų intencijai, 9 
jų aukoja už savo tėvelius — v a l r y t 0 ) buvo atlaikytos iš-
gyvus ar mirusius. Popiet, 3 
vai., bus prie įstatyto Šv. Sa
kramento laikomos pamaldos, 
kuriose visi tėvai ir vaikai - m - ^ Komunijų. Popiet 3 
dalyvauja. Po pamaldų visi 
eina Šv. Petro parapijos sve
tainėn, kur bus tėvų pagerbi
mui 

kilmingos šv. Mišios su įsta
tymu Švenčiausiojo Sakrame
nto, kuriose solemnizantai pri 

gražaus 

vai. įvyko iškilminga su Svc. 
Sakramentu Dievo Kūno pro
cesija bažnyčioje. Jaudinantį 

turinio progra- ! i r m a ] d i n g u m a n keliantį įspū-
ma, kurių išpildys, vadovau- | ( J į d a r - ^ ^ g m ž į a i p a p U ( S . 
jant vietinėms Seselėms, m © - , ^ s tor ia i , mokyklos vai-
kyklos mokiniai bei mokinės ke][ų s l i r e l l g t o j į p r 0 Cesi ja ir dalietės bei choristės ir ga 

mokyklai, sudiev mylimoms, 
Seselėms, sudiev draugams. 
Atsisveikinimo dainų atliko 
mokyklos choras. Skanaus juo 
ko sudarė bernaičių "Top da-
nce". Juozas Šliakis puikiai 
pasakė mokslininko prakalbų, 
o Olga Andriulytė atsisveiki
nimo kalbų. Visas mokyklos 
choras sudainavo "Lovely 
June" , ir pakviestas klebonas 
išdalinti baigusiems parapijos 
mokyklų diplomus, kurs pa
sakė ir užbaigimo kalbų. Šį 
puikųjį programų surengė mū
sų gerb. Seselės Pranciškie-
tės ir daug savo kūrybos įpy
nė. 

Parap. mokyklų baigė šie 
mokiniai: Andriulytė Olga, 
Gabrėnaitė Rozalija, Laurai
ty te Genovaitė, Marcinkus 
Vladas, Šarauskas Jurgis ir 
Vitkauskas Antanas. 

Aukštesniųjų mokyklų — 
High School baigė geros so-

< < D R A U G O " METINIS 

Sekm., Liepos-July 12 d. J 936 m. 
"VILNIAUS KALNELIUOSE" - SUNSET PARK 

1 3 5 t h in Archer Avenue 

ir Šv. Petro choras, vadovau 
.ant varg. Elz. Laueiūtei. Pro 
gramą bus \;iena iš gražiųjų: 
kalbos, sveikinimai, linkėji
mai, giedojimai, kvartetai, du
etai, meniški žaidimai ii* mu
zika. 

Šv. Petro švente 

BiržeKo 28 dienų J>aigsis de-
vvniu sekmadieniu novena 

„prie Šv. Petro, mūsų parapi
jos Globėjo. ŠŠ. Petro ir Po-
yilo apaštalų šventė pripuola 
birželio 29 d., tačiau iškilmė 
bus švenčiama sekmadienį, bi
rželio 28 d. 

Vardines. — Birželio 28 d. 
Jonų, Petrų ir Povilų parapi
jos s vi tainėje ir kieme įvyks 
vardiniu balius. Petrai Pili-

f IFTUVIAI DAKTAKAI 
Fes. 6924 S TaJman A ve 
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tii |!KfcU<« >• "••»!» 

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

Vel. 2—4 ir 7 - 0 vak. 
Ketv. ir Wdf>liorms misitam* 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTO TAS IR CHIRURGAS 

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

K ot vergais pasrnl sutartį 
23D5 So. Leavitt St. 

Tel CAN*1 0402 

OR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTIST AS 

1446 So. 49th Ct^ Cicero, 111. 
Utarn., Ketv. ir IVtn. 10—9 vai 

3117 So. Halsted St.. Chicago 
Pancd., Sered. ir Subat. 2—9 vai. 

choro giedojimai. 

Sulaukus vakaro prasidėjo 
apie 8 vai. programas, kurio 
grožio ir gautų maloniųjų į-
spūdžių ne* nebandysiu apra
šyti, nes nepajėgiu, o tik š į 
ta pažymėsiu. Mokyklos cho
ras širdingiausiais sveikini
mais sudainavo klebonui var
dinių dainų, Stanislava Stul-
gaitytė išreiškė gražiausius li
nkėjimus ir įteikė branjgia. 
Seselių darbo kamžų. Tol iau- į"" J 

, _ - , . , . i -tiozalija 
sekė o skyriaus mergaičių dri-
lius. Po to mokyklos mokinių 
buvo sudarytas gyvas alto-
rius, kurie meiles žodžiais svei 
kino kleboną,, pareiškė savo 
nuoširdžiausius linkėjimus ir 
Aldona Mockiūtė ir Valerija 
Mandravickaitė įteikė didelę, 
meilės maldų klebonai dova
nele ir gyvų gėlių bukietą. 
Labai 

gerai htliko "Sun-Bon-
ue t" pirmo ir antro skyrių 
mažyčiai. Po to, suvaidinta 

» 

juokinga komedija "Dėdės U-
' sa i" , ir šešto skyriaus mei-

bios studentes Beitaitė Mari
jona ir Varnyte Lucija, o Chi-
cagos universitete, baigė pa
sižymėjęs studentas ir veik
lus Šv. Vardo draugijos na
rys Bitautas Vladas. Visiems 
baigusiems maldauju gausios 
Dievo palaimos ir gero pasi-\ 
sekimo tolimesniame gyveni
me, klebonas. 

Šv. Petro parap. mokyklo 
je pavyzdingai mokytojavo 
šios Seseles Prainciškietes: M. 

viršininkė, 31; (3 ra 
cija ir M. Pijusa, o jas anaiti 
no S. M. Vincenta. Seseles 
Rozalija ir Vincenta pasilie
ka ilgesniam laikui Kenoshoj, 
o Seseles Gracija ir Pijusa 
išvažiuoja toliau gilintis lan-

• 

kant vasarinius kursus moks
le. Seselė Pijusa yra gera mu
zike, bei giedore, kuri visų 
metų sugabiai vedė mokyklos 

>:«^|g^ 
wm& 
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!l ČIA ATOSTOGAUS. Vasarnamis J . Far-
rell Macklin, Merįon, Pa., kur prez. Rosevel-
tas, ^.dęipjokrąįų partijos suvažiavimo, pra
leis Vįvaite poilsiui. . ._ (Acme Photo) 

n 
. . - ,.,.,, 

Atitaisymas :da "La ive" , kad iš Kenosha 
Birželio .7 dienos Antanų, j suteikta $10.00 auka kertinio 

Pranų, Stanislovų, Jurgių, A-(Marijonų Seminarijos akmens 
leksandrų, Petronėlių ir Do-
micelių vardinių gerai pavy-
kusiame baliuje per klaidų 
praeito šeštadienio " D r a u g o " 

iškilmėse ir vardas paduotas 
Kaz. Staugaitis, o turi būti 
Kaz. Stulgaitis. 

Reik pažymėti, kad birže
lio 7 d. vardinių iškilmių re

ga nes 

tyse. Lai Aukščiausias joms 
laimina už gražų bei kilnų pa 

°f sidarbavimų ir bažnyčioje ii 
mokykloje — vienoms pasili-

gusiųjų mokvkla atsisveikini- i - T- , . -, . 
, kusioms Kenoshoje, o kitoms 

pašoko 
dril l". (Jilų įspūdį darė bai-

numeryje buvo praleisti šių 
mokinių chorų, o Seselė Gra- aukotojų vardai, kurie davė Ingėjai buvo šie veiklieji as-
cija taip pat jai nepasiduoda $1.00 Kaz. Šarauskas, Agota jmenys: Kaz. Šarauskas, tuo 
ir muzikos ir giedojimo sri- Šarauskitnė, Kaz. Stulgaitis, J laiku gavęs Antano vardų, 

St. Stulgaitienė ir Liud. Čiži-[Stanislava Stulgaitienė, Pra-
kas. Taip pat patėmyta klai-nas Gabrėnas, Petras Pilit.au 

nio daina, kurioje išreiškė fct-
\o Širdgėlą, tardami sudiev 

išvažiavusioms ir taip pat vel 
sugrįžusioms. 

DR. A. J. MANKĄS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare 
REZIDENCIJA 

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

Trečiadieniais ir Rek-nmdi^niais 
nacnl BnfRrii 

AMERIKOS UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
CANal Ofiso Phone 

PROspect 1028 
Res. and Office Tel. 

2359 S. Leavitt St. i 
CANal 0706 

0257 
Res. 

DR. J . J . KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2403 VV. 63rd St, Chicago 
OFFICE HOURS: 

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

AKIŲ GYDYTOJAS 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRfSTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
Te l CANal 0523 

Ofiso ir Namų Tel. Cicero 3656 

DR. J. SHINGLMAN 
4930 West 13th Street 

Jo speci ai iškurnąs yra iirdiea l i g * 
ir reumatizmas. 
VALANDOS: nuo 10 iki 12 iš ryto. 
nuo 2 iki 4 po pietų, ir nuo 7 iki 8 
vakare. 

Kidfliflmii pagal ntartį 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų TeL PROspect 1930 

Tei CANal 6122 

DR. S. BIEŽIS 
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomia ir Nedėi. pagal sutartų 

REZIDENCIJA 
6631 S. California A ve. 

Telefonas REPublic 7868 

PROspect t>659 

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 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
T«L VIRginia 0036 

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

r^ • \ h 

Main Office 
840 Wtst S3rd Street 

Yards 2790-2791 

Brandi Office 
708 West 18th Street 

Haymarket 5686 

Į V A I S Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, Uli. 
Telefonas MIDway 2880 

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

vaL po pietų ir nuo 7 iki 8;30 va4. 
J 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS EB CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Bes. : TeL PLAaa 2400 

VALANDOS: 
Nuc/ 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak 

Nadeliami* DQO U) iki U čimt* 

REALTY 0WNERS ASSOCMTION 
OF CHICAGO 

Building Managnient - Loans and Insurance 

" " PRANEŠIMAS 
UTHUANIA BUILDMG LOAN & HOMESTEAD 

ASSOCIATION ŠĖKININKAMS 

ir 

BENDRAI VISUOMENEI 

Kartu su pranešimu apde formalų atidar}rmą LIETU
VOS BUDAVOJIMO IR SKOLINIMO BENDKOVlĖS o-
fiso, pranešame, kad šiam ofise rasis ir EEALTY OWN-
EJRS ASSČCLVTION patarnauti ne vien šios Asociaci
jos šerininkams, bet ir šios aplylinkes gyventojams. 

Šis ofieas siūlys*pagerintų nuosavybių savininkams pa
tarnavimą rendų iškolektavime, namų vedime, išpirki
me visokių apdraudii* sudaryme legališkų dokumentų, 
užmokėjime real estate ir vandens taksų ir kitų patar
navimų liečiančių nuosavybių valdymą, labai reikalingą 
šioj apylinkėj. 

Dėlto, visi kviečiame dalyvauti formaliam atidaryme 
LIETUVOS BUDAVOJIMO IR SKOLINIMO BENiDRO-
V£S ir EEALTY OWNERS ASSOCIATION OF CHI
CAGO ofiso antradienį, birželio 23 d., 1936 m. 

pasirašyta 

L 
John P. Ewald 

Vedėjas 

Rkas, Stasys Kalis, Antanas 
l)emen<v',iiis ir Kaz. Lukauskas. 
Uuolus pasidarbavimas, geros 
pasekmes. 

Ryt VaukeganiečiŲ 
Piknikas 

Parapijos metinio pikniko 
prisirengimas jau baigtas. Pi-

zeho 28 dieną serbų parke. 
Trokai veš žmones nuo baž
nyčios šiomis valandomis: 7, 
9 ir'12:30. Į pikniką vykstan-
čiuositis vtš ir pan^eš Pr. Bu-
janauskas, Weber C. darbinin
kas ir A. Jakas, vietos anglia-

v • 

vezis. 
Komitetas ir klebonas nuo

širdžiai užprašo visus broliui 
knikas įvyks sekmadieni, bir- lietuvius \ pikniką. Begilag 

PROGRiiSS KRAUTUVĖJ 
r " n Birželio Mėnesio 

Į 

DIDIS IŠPARDAVIMAS 
Del JUNE BRIDES, KARES VETERANŲ 

ir dėl visų kitų, kurie reikalauja 
naujų namam dalykų pirkti, sumažintum kainom 

DYKAI BRANGIOS DOVANOS 
Dėl June Brides ir visų kitų kostumerių per ši išparda

vimų reikalaukite dovanų laimėjimo kuponų. 

Dideles vertybės miegamų 
kambarių setų platus pasi
rinkimas, gražiausių madų, 
3-jų dalių setai 40% že
miau vertės parsiduoda po 

#49.50 

Gražiausi 1936 metų Ma
dos Parlor Setai $100.00 
vertės už 

#49.50 
kiti $30 iki $100. 

I 

€rown išdirbystės . pečiai 
kaip išvaizda rodo po 

#39.75 
Kitų išdirbysčių Stalo ma
dos pečiai po — 

#24.95 

Naujausios mados garan
tuoti springsiniai matra
cai; vertes $18.00 po 

#8.95 
Garantuoti lovom spriug-
sai, raitytų d ratų su Hel-
lical viršų, $8.00 vertės po 

#3.95 

LESGVŪS IŠMOKĖJIMAI 

Didele nuolaida už senus dalykm mainant ant nemj%, 
PIRKITE DABAR - DAUG SUTAUPYSITE 

3222-24-26 S. Halsted Street 
4 j J . KALĖDINSKAS, Vedėjas 

TeL Victory 4226 

Pasiklausykite mūsų gražaus Lietuviško Programo ry
toj, nftdaioj,,H vaL ryte iš stoties WįG£S, 1360 kiL 

« • • • " • S=5S 

http://Pilit.au
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SEBE: 

SIDABRO J U B I L I E J I N I S P I K N I K A S 
RYTOJ BIRŽELIO JUNE 21 D., 1936 M. 

Vytauto Darže 1 1 5 ta rp Cicero ir Grawford Avės. 
PRADŽIA 12 vai. ĮŽANGA TIK 25c. 

5 i 

ŠV. ANTANO PA
RAPIJOS, CICERO 

AT METRICK MUZIKA : i SKANŪS PIETUS 
JUBILIEJINIAI GĖRIMAI, DAUG SPORTO IR VISOKIŲ NAUJIENYB1Ų, — NET 

KLEBONŲ IMTINIŲ. 
NUOŠIRDŽIAI KVIEČIA VISUS — VISUS 

KLEBONAS IR KOMITETAS. 

m 

JE9E m 
CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS 

Visiems, kurk ir kurios da- Šį sekmadienį įvyksta 6v. 
lyvavo, dirbo ir aukojo mūsų Antano parapijos sidabrinio 
Šv. Antano parapijos sidabri-jubiliejaus festivalas — pik-
nio jubiliejaus dvasinėje puo-'nikas — Vytauto parke. 
toje ir šventėje, reiškiu šir
dingiausios padėkos. 

akrobatai, komikai, orkestros, 
kvartetai, duetai, klaunai ir 
žymūs kalbėtojai. (Programą 
galite pastebėti "Drauge" ) . 1 

Pavaišinimui, bus skanaus va- j 
lgio ir gėrimo. Šokiams grieš | . 
Stephens orkestrą. Pagalios j Birželio 21 d. t. y. ateinan-
bus išdalinta net 35 brangios tį sekmadienį 10 vai. ryto mū-

Dievo Apvaizdos 
Parapijos Žinutes 

. , . , „,.«•»> — . n- — . . - ^ 

IŠKILMINGOS MIŠIOS 

Jakaitis, M.I.C. Ypatingai SpuLka naujoje vietoje 
kviečiami dalyvauti šitose pa
maldose tėvo Jeremijo klases 
draugai ir bendrai Dievo Ap
vaizdos mokyklos alumnai. 

Mokslo M.tų Užbaiga 

Praeitą trečiadienį parapi-
Širdingai kviečiu visus pa-•; t į o v a n o s Peoples krautuvių Bų bažnyčioje laikys iškilmi- 'Jo s m°kykloje užsibaigė mok-

- j lapijomis - ciceriečius, bulva- \ r § m 5 j a m i r t i e m s > k u r į e daly-
Visoms draugijoms, puošė- K ^ c h i c a g o į r a p y l m k <; i s 

joms, seselėms Kazimienetė- ! ] i e t u v i u s v i s u s b i z nįerii ,>, 
ms, mokyklos vaikučiams, tė- d r a u g u s i r p r į e t r l ius į tą pik-
veliams; parapijos komite tu i , ; . , 
Chicagos ir apylinkes vargo-

vaus šventėje. Pats Birutės 
daržas atrodys t isai kitaip, 
nes jis bus gausiai papuoštas. 
Sulaikymui dulkių, darbinin-

nininkam* ir visai dvasiškijai į &v. Antano parapijos para- kai dirbo per visą savaitę; 
tariu širdingiausi ačiū. Lai pi>nai ir klebonas yra prisi-
Dievas atmoka jums šimtelio-. rengę visus tinkamai priimti, 
pai ir laimina jūsų gyvenimo j pavaišinti ir palinksminti. 
dienas. 

Kaip Šv. Antano parupijai 
dvasine puota pavyko, bus 
galima s p i r t i iš pareiškimo 
J . E. vyskupo O'Brien. "It 
was everything, spIendid! , , 

I 

.SVARBUS PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI! 

Piknike bus visokiausių į-
vairumų: sporto ir žaidimų. 
Svečią bus iš Lietuvos, Bos
tono ir kitų valstijų. Bus ir 
senasis klebonas. J ūsu atsi-

pripylė daug naujo žvyro, a 
lyvos. Na, o jei dar pasirody
tų kokia dulkė, tai užsakytas 
motorinis laistvmo kubilas, ku 
ris daržą krapins per visą pi
kniko dieną. 

Kadangi piknikas nėra re
ngiamas pelnui, tai Peoples 

lankymas ne vien parapijai I krautuvių rėmėjams ir jų prie 
teiks paramos, bet priduos j teliams įžangos bilietai tei-
munis džiaugsmo ir malonu
mo. Iš anksto esu jums, br:*n-
£»t\P5 labai dėkingas. 

Valgių ir kitokių "pripro-
» , ' v 

vu is namų nesiveškite, pik-

lz,angos 
kiami dykai. Kas dar neturi-
te,^iiandie užsukite į bile vie
ną jų krautuvę pasiimti. 

Peoples rakandų bendrovė 
nike visko užtektinai bus. Iki > širdingai užprašo visus rytoj 
pasimatymo. 

Kun. H. J. Vaičūnas, 
į 20 metų sukaktuvių paminė
jimą Birutės daržan. Everybo-

ngas mišias kun. Jonas Beine- s J a s i r vaikučiai paleisti va
ris, kuris priklauso Tėvų P a - ; 6 a r Q s atostogoms. Tą patį va-
sijonistų kongregacijai ir g a - i k t m * i v y k o mokslo metų už-
vęs tėvo Jeremijo vardą. Jau- M j * programa. Be vaikų tė-
nas primicijantas prieš porą v u b e i &m™U *t šiaip gau-
savaičių apturėjo kunigo šve- s i a i ž m o n i " atsilankė, kurie 
ntimus. Tai jau antras šiais gėrėjosi vaikučių programa, 
metais mūsų mokyklos auklė-
tinis, kuris pasiekė kunigys- d a r b o ld^° t a i P Kužiai išla-
tės luomą. Prieš porą mene- Gindamos vaikučius. Progra
mų buvo primicijos kun. S. i n a i baigiantis gerb. kleb. ku 
Valuekio. Tėvai Jeremijas pa •***• L Albavičius pasakė pra 
baigė Dievo Apvaizdos moky- . * • * * • sveikindamas baigian-
klą 1923 m. Jaunuolis, jaus- <' ius mokyklą ir įteikė jiems 
damas pašaukimą j vienuoli- * * * • » * * Mokyklą užbaigė 
n j gyvenimą, tuojaus išvyko * i t i e jaunuoliai: Darata As-
pas tėvus Pasijonistus ir po trauskaitė, Morta Butkiūtė, 0-
13 metų užbaigė reikalauja- na Jankauską Hė, Stanislava 
mus mokslus. Mažą Jonuką Kelpšaitė, Povilas Kindtras, 
atsimena aštuoniolikiečiai kai S tanislovas Lušpinas, Pranei-

* 1 1 V J 1 * * T 1 * škus Petkus, Lucilė Pintva-
ir darbštų mokąų, o dabar jau 4 „ . ._A_ 

, . , .. .. , , raitė, Albina Simkiirte, Albe-
gates pamatyti jį esant kuni
gu ir apturėti jo palaiminimą. * t a s Vaičilėnas, Alicija Var-
Pamokslą pasakys didžiai ge- nagytė, Adolfas Venckus ir Klebonas Į d y w e l c o m e , Rap. XXX ' rb. provincijolas tėvas J. J . Stanislava Zvinakyte. 

CKICAGOJE 
| Rytoj Peoples Furniture 

Bendrovių 20 Metų 
Paminėjimo Švente 

; ^ , 

A. BERNADIŠIUS 

Visi dar gvėrai atmename kaip Galima iš anksto spręsti, jei 
šalta buvo praėjusia žiema, bus palankus oras, rvtoj suva-
Žmonės, kurie neturėto nusi- •• ±-* A« -
pirkę augliu išanksto1 tur l jo ! Z1U0S t i d n t a t a h * * * » } 
dau,; nukentėti. Niekas negali, Peoples rakandų bendrovių 20 
pasivyti, kad ateinanti žie 
ma nebus panaši į praėjusią, 
o gal dar ir blogesne. Kad iš 
vengus visų nepatogumų kas 
link anglių, geriausia pirkite 
anglis dabar. Kada oras gra
žus, anglys sausos, ir karnos 
žemos. Kainos ant anglių ky
la aukštyn kas mėnesį. Dar y 

sukaktuvių paminėjimo pikni
ką Birutės darže, prie 79 ir 
Archer ave., kur įstaigos koš
tu meriai, rėmėjai ir visuome
nė, kuri žino apie šią įstaigą, 
dalinsis pasveikinimais, džiau 
gsmu I r įspūdžiais su įstaigos 

kitę bunį su savo TautitciaisJ nariais. Dedama pastangų, kad 
šis suvažiavimas padarytų gi
laus įspūdžio kiekvienam, ku-

Pirkite anglis iš: 

GRANT VVORKS 
COAL YARDS. 

16th St. & 49th Ctl 
CICERO, ILL. 

Tel . Cicero 311 
ADAM BERNADIŠIUS, sav. 

ris tik dalyvaus toje šventė
je. Bus paruosta labai graži, 
įdomi ir linksma programa. 
Joj dalyvaus tikri 'artistai, 
gabiausi lietuvių ir kitatau
čių meninįnkai, dainininkai, 
muzikai, šokėjai, vodevilistai, 

Gerkit ir Reikalaukit 
Visose Alim'se 
Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 
Kentucky 
Bourbon 

ir 

Lietuviškos 
Degtinės 

AR MATĖTE NAUJĄJA L IETUVĄ? 
Jei seniai buvote Lietuvoj, nustebsite pamatę kokia 

pažanga daroma gimtinėj. Važiuokite Lietuvon šie
met aplankyti savo gimines ir pažįstamus. Gera pro
ga važiuoti su lietuvių grupe, su 

" D R A U G O " 

Ekskursija Į 
(per Švediję) 

Išplaukia is Ncw Yorko 

LIEPOS-JULY 1 D., 1936 

Švedų Amerikos Linijos Laivu 

" G R I P S H O L 

Mutual L i p r Co. 
4707 S. Halsted St. 

Tel. YARDS 0803 

Parodykite savo vaikams jūsų gimtąjį krašte. Vež
kite savo sūnus ir dukterie arba siyskite juos Lietuvon 
atostogoms - tai bus neužmirštinas įvykis jy gyvenime. 
Galite sugrįžti pirm mokyklų atsidarymo. Platesnes 
informacijas suteikia 

i 4 
I DRAUGO y > 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2334 So. Oakley Ave. Tel. CANal 7790 

OHICAGO, ILLINOIS 

J 

ir tarnaus šios kolonijos lie-
Vietinė "Lie tuvos" s p u l k a , l t avkms. Ofisas, patyrusio spu 

jau įsikraustė j nauja ofiSą! l k , } ™do'?' EvaHo pr i« i4 -
< n . . , . _.; roje, bus kasdien atdaras ir 
18-je gatvėje skersai Dievo . .. . .,., . 

. d Ijanie galima bus atlikti viso-
Apvaizdos bažnyčia. Gerb. di-(, . , , ^ , . 

kius legalius reikalus. Tokios 
rektoriai ateinantį antradieni!. . . . Vx . ... . 

, įstaigos seniai astuoniolikie-
rengia "irrand opening". Ti-, v. . , , 
, . _ , " , . , .. leua lauke, 
kiines, kad naujoje moderniš
koje vietoje mūsų spulka dar 
sėkmingiau vystys savo biznj PLATINKITE "DRAUGĄ" 

PROGRAMAS 
Peoples Furniture Mfg. Company 

20 metų sukaktuvių minėjimo dienos 

Nedėlioj, 2 1 - m ą d. Birželio 
Birutes Darže, prie 79-tos ir Archer Avenue 

JUSTICE PARK, ILL. 

PROGRAMAS PRASIDĖS 2 VAL. P. P. 
1—Programo direktorius, J. A. Krukas, atidaro pro

gramą su dienos pareiškimo kalba. -
2—Stephens Eevelers Orkestrą groja pasveikinimo mar

šą. 
3—Peoples Furniture Kompanijos prezidentas M. T. 

Kezes sveikina svečius. 
4—Roamers Trio, 3 muzikališki vizardai groja, dainuo

ja ir šoka. 
5—Kandidato į tei.sejus, Advokato Jono Zuriaus kalba. 
(j—Lošia komikai, Jack ir Jill. 
7—Dainuoja Hadio Granadierių Trio. 
8—Traukimas dovanu, nuo 1 iki 10 numerio. 

20 M1NU01Ų PERTRAUKA 

9—Dainuoja Maišytas Radio Kvartetas. 
10—Peoples Furniture Kompanijos Vedėjo J . Kakrošio 

sveikinimas. 
11—Frank, Al, ir Freil — komiškas instrumentališkas 

trio. 
12—Kalba — Frrgidaire Kompanijos atstovas. 
13—Radio (iiamulieriu trio. 
14—Solo, Genovaite Giedraitiene-Šidiškiūte. 
15—Sokėjai-Jenny ir Eddie-*' Wonder K ids" dancers iš 

Andrejavo šokių mokyklos. 
16—Traukimas dovanų, nuo 11 iki 20 numerių. 

20 MlNUCIŲ PERTRAUKA 

17—Lošia akrobatiški klaunai, Jack ir Jill. 
18—Peoples Radio Duetas: A. Ančjūte, A. Čiapas. 
19—Perstatymas žymių svečių ir trumpos kalbos — įvai

rių žymių valdininkų. 
20—Solo, Ona Skeveriūte. 
21—Peoples Maišytas Radio Kvartetas. 
22—Trys muzikos vizardai — Roaniers Trio — groja, 

dainuoja, šoka. 
23—Programo direktoriaus, J . A. Kruko, padekonės kal

ba. 
24—Traukimas dovanų, nuo 20 iki 30 numerių. 
25—Traukimas į daržą įėjimo dovanų nuo 1 iki 5 nu
merių. 

. 
Programo Vedėjas J . A. Krukas 
Akompaniste ,.. Miss Aldona Šokas 
Daržo užvaizdą M. T. Įvezes 
Baro užvaizdą J . Nakrošis 
Valgyklos užvaizdą S. Krukas 
Daržo Poliemonas "Bozo*' 

FURNITURE 
M A N U F A C T U R I N G C O M P A N V ^ " 

2536-40 W. 63rd Street — 417B33 Archer Ave 

Patarimas kaip geriausiai nuvažiuoti netu
rint savo automobilio. Iš visur nuvažiuoki
te iki 63-čios gatves. Čia paėmę gatvėkarį 
važiuokite iki Argo miestelio; iš čia Blue 
Bird Bušu būsite nuvesti iki Birutes Daržo 
už 10 centų. Arba paimkite Archer Avenue 
gatvėkarį, važiuokite iki Cicero Avenue — 
čia gausite busą. J 



D R A U G A S teŠtaSierils, birželio 2ty 1936 

LRKSA Chic. Apskr. ) Saboniai į Rockfordę 
Susirinkimas 

Pr iešse imin i s L R K S A Chi-
cagos apskrities susirinkimas 
šaukiamas sekmadienį, birže
lio 21 d. į Aušros Vartų pa
rapijos salę, 2327 W. 23 place, 
2 vai. popiet. Kuopų atstovai j t o s parapijos klebonai, para-
prašomi nesivėluoti, nes susi- j p i j a s salėj bus bankietas — 
rinkimas bus begalo svarbus, koncertas. 
Išgirsime įdomių pranešimų, Bažnytinėms iškilmėms pa-

Sekmad. , b i rže l io 21 d. Ro -
ckfordo l ie tuvių ŠŠ. P e t r o i r 
Pauliaus parapija švęs sidab
rinį jubiliejų. Po iškilmingų 
pamaldų, kuriose dalyvaus 
daug dvasiškijos ir visi buvę 

kas nuveikta ir veikiama ju
biliejinio seimo reikalu. Chi-
cagos apskričiai priklausan
čių kuopų atstovai į seimą 
taip pat kviečiami suvažiuoti. 

Valdyba 

Al. Kumskis Prisirašė 
Prie LRKSA 

PASTABA :— 

Kelrodys i labdarių ūki, kuriame rytoj įvyk sta Labdaringosios Sąjungos išvažiavimas 

VIETINES 2INI0S 
Ryt Labdariy Centro 
Pavasarinis Piknikas 

nuo bažnyčios po sumos. Va
žiuojančius nuveš ir p a n e š 
už 25c. 

Tad malonaus pasimatymo 
Labd. ūkyje birž. 21 d. J. Š. 

Ir Mes j Labdarių Ūkj 

23 kuopa piknike turės barą 
ir virtuvę. Marketparkiečiai 
žada gražiai pasirodyti. 

Kurie neturi automobilių, 
galės važiuoti trokti. Trokas 
stovės prie bažnyčios 12 vai. 
"Kound t r i p " dideliems 35c, 
vaikams 15c. Rengėjai 

Dariaus - Girėno Posto 
Jaunuoliu Skyriaus 

Vakaras 

Tad ryt, kas tik užjaučia 
va rusus ir našlaičius, visi į 
Labd. Są-gos centro išvažia
vimą, labdarių ūky. 

Nors rytoj Šv. Antano pa-
rap., Cicero, jubiliejinis pikui- Į BRIGHTON PARK. — Pir-
kas Vytauto parke, kuris, ži- ! m a s įvažiavimas į Labdarių 
noma sutrauks, daug publi- W K*f* 21 d. Labdarių 8 j y ^ a d 6 ^ y a k 

kos, tačiau reikia tikėtis, kad * ™ I * * * P * ^ng ias i su uz- ^ . ^ ^ . ^ ^ ^ fr ^ 
bus užjaučiančių ir labdary- I n d ž i u i ^ saitu gėrimu sve- g J e ^ ^ 
bei reikalus ir suvaliuos ten, ** pavaisinti. Trokas išeis ^ ^ m n z i k a l e a m a i r 

11 vai. rvto nuo bažnyčios.* , . T T V1 _ . 
^ . .. v. . 1 dovanomis J . Juškos salei, 
Bus proga norintiems važiuot 

kur auga gražūs medžiai, rie
šutai, gėlės ir grybai, kur čiul
ba įvairūs paukšteliai — lal>-
darių girioje. Malonu bus pa
kvėpuoti tyru oru. Alkti tiei 
trokšti taipgi nereiks. Tad 
L. S. centras lauks skaitlingo 
suvažiavimo. 

Dar sykį priminsiu: kas ne
turi automobilių, galės į ūkį 
nuvažiuot trokais iš jau 'įtarau 
ge ' minėtų vietų: 

Bridgeporte — nuo Gudų 
krautuvės, 901 W. 33 st. 8:30 
vai. ryto. Kelione j abi puses 
35c. 

kartu. Turinčius savo automo
bilius kviečiame atsilankyti ir 
pasigerėti gamtos gražumu. 

Visi tų dienų j labdarių ūkį. 
Komisija 

2417 W. 43 st. 

Vakaras rengiamas tikslu, 
kad sukelti pinigų ir baigti 
mokėti už muzikalius instru-

Žinomas politikas ir spor
tininkas Al. Kumskis šiomis 
dienomis prisirašė prie LEK 
SA 163 kp.- (Marąuette Par
ke). J is su savo draugais ren
giasi dalyvauti Sus-mo jubi
liejinio seimo iškilmėse. Iš an
ksto užsakė vietas bankiete, 
kuris bus liepos 1 d. Morri-
son viešbutyje. 

A. Kumskis dabar yra "lifr 
kaip Dariaus - Girėno posto 
jaunuoliai Druni ir Bugle co-
rps aprūpinti gerais muzika-j tuviškojo" Marąuette Parko 
liais instrumentais ir gražio-! direktorium. 
mis uniformomis. Todėl verta ' ^ 
vakarų paremti, nes pelnas I 
skiriamas naudingam tikslui: 
organizuotai iš kūdikystės vai 
kus lavinti muzikos po Ame
rikos legijono Darius - Girė
nas posto globa. 

Vaikučiams į pagalbų atėjo 
keli žymūs biznieriai, būtent: 

j Altorių Puošimo Dr-jos 
Piknikas 

puošti, pakviestas ir žinomas 
Chicagos lietuvių tarpe dai
nininkas, Dievo Apv, parap.' 
varg. K. Sabonis, smuikinin
kė L. Saboniene ir pijaniste 
jų dukrele Sylvija McElroy. 
Jie taip pat dalyvaus ir jubi
liejaus bankieto - koncerto pro 
gramoj. 

Rockfordiečiai, su savo kle
bonu kun. Švarliu, pasiruošę 
jubiliejui ir laukia nepapras
tų svečių. Rap. 

ŠVIEŽIAS PIENAS PRI
DUODA SKONĮ 

KAUNO ŽYDAI TURĖS 6 
DIENRAŠČIUS 

WEST STDE. — Rūtos dar
že birželio 21 d. įvyksta pik-
nikėlis, kurį rengia Aušros 
Vartų Altorių Puošimo drau
gija. Komisija kviečia visus 

Barskis Furniture Co.. aukojo j narius atsilankyti, ir, jei ku-
$25.00, International Wine ir^rios gali, atnešti kokių dova-

KAUNAS. . Šiuo metu 
Kaune leidžiami 5 žydų 
dienraščiai. Jū 4 išeina rytais 
ir 1 po pietų. Grupe žydų 
laikraštininkų artimomis die
nomis "rengiasi pradėti leisti 
šeštų dienraštį " F r i Mor-
gen" vardu, kuris numato
mas leisti rytais1. 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

Liąuor Co. — $25.00, bankie-
rius J . Mackievicli — $25.00, 
Progress Furniture Co. pado
vanojo radio, kurį vaikučiai 
leidžia laimėjimui. Drum ir 
Bugle corps jaunuoliai labai 
dėkingi biznieriams už para
mą, ir kviečia visus atsilan-

| mentus. Kam teko dalyvauti kyti į šį vakarų, 
kapų puošimo dienų, matė-, Frank Krasauskis 

Marquette Parko 
Žinutes <P 

Marketparkiečiai rengiasi į 
labdarių piknikų. Kaip kas 
met, didžiuma lietuvių suva
žiuoja į labdarių gojelį. Kas 
sykį yra ten buvęs, tas žino, 

Town of Lake: 10 va!. ry - - | k a i P n l a l o n u l a i k a s ***&• 
to, pirmas trokas išeis n l l o Pasivaikščioti, kaip Lietuvoj, 
Sudeikių namo, 1632 W. 46 |P° P * 1 ' ' P * * ( J a u * " 
st. Kiti du trokai — J. Monl-
žejauskio ir P. Norkaus išeis 

aviečių ir kitokių uogų). 

Marąuette Parko L. Sų-gos 

ŠUKYS -- DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

R E A L E S T A T E 
Visokios Rūšies Insnranee — Ugnies, Viesulo, Automobiliu, 

Stiklu Ir t. t. 

# ^ 

L 

Važiuokit \ Lietuvę! 

EKSKURSIJOS 
Ant Visų Lalvy 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKE WICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 
j 

LITHUANIA BUILMNG LOAN AND 
HOMESTEAD ASSOCIATION 

Incorporated 1904 Under the Laws of the State of Illinois 
708 West 18th Street 

Phone Haymarket 5686 
CHICAGO, ILL. 

PRANEŠIMAS ŠERININKAMS 
Lietuvos Budavojimo ir Skolinimo Bendro

ves ir bendrai visuomenei 
Direktoriai šios Bendrovės tur i už garbę pranešti atida
rymą naujos raštinės LIETUVOS BUDAVOJIMO IR 
SKOLINIMO BENDROVĖS po numeriu 708 West 18tli 
Street, Chicago, Illinois. Formalus atidarymas šios raš
tines įvyks Antradieny j , Birželio 23, 1936. ' 

Raštines valandos bus sekančios: 
Kasdiena nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų. An

tradieniais ir šeštadieniais nuo 10 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. 

Perkėlimas raštines buvo užtvirtintas šėrininkų meti
niame susirinkime laikytame Penktadienyj, Balandžio 
3-ea, 1936, kad geriau būtų galima patarnaut šėrininkams 
šios bendrovės, nes dabartinėj raštinėj negalima patar
naut augančiam skaičiui nariu; turėdami raštinę atidarą 
dvi valandas savaitėj. 

Su tikra pagarba, 

: ^ 

nelę bingo žaidimui. 
Ne tik nariai, bet ir visi pa-

rapijonai širdingai kviečiami 
atsilankyti. Visas pelnas eina 
mūsų bažnyčios altoriams pa
puošti1. ^ ^ ^ I / F 

Taigi, nepamirškite atsilan
kyti birželio 21 d. } Rūtos da-
rža> Komisija 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5 
PenedSUo. Seredos Ir PStnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPubl lc 9600 

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą, 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

6334 So. Western Ave. 
Pel. Prospect 5086 Chicago, 111 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Reg. 6515 S. Rockwe11 Street 
Telephone: REPublic 9723 

Linksmų švenčių sezonais 
vaišingumas pasirodo kuomet 
kiekviena šeimininkė vaišina' 
savo svečius skaniais valgiais. 
Geri sudėtiniai, išmėgintas 
receptas ir paprastas nusima
nymas duoda bile šeimininkei 
galimybes sutaisyti gerą, ir 
skanų valgį. 

Bet, nežiūrint ar prityrusi 
virėja ar tik pradine studente 
virime, reikia atsiminti, kad 
vartojimas šviežio pieno pri
sidės prie pasisekimo darant 
valgius. Nėra jokio pavaduo
tojo jo šviežiam, naturališkam 
skoniui. Geras nusistatymas 
— " K u r tik galima pieną, 
vartoti, vartokite šviežią pai-
steurizuotą pieną/ ' 

R E I K A L A U J A M A S K A M B A R Y S 

REIKALAUJAMAS kambarys vie
nam vvrui. Su valgiu a r be valffio. 
Praneškite laišku, pažvmedami kai
ną. Box 417, " D r a n g a s " , 2334 So. 
Oakley Ave. 

REIKALINGA TARNAITĖ 

REIKALINGA mergina namų dar
bui. Nereikia virti . Būt i naktimis a r 
ne. Lengvas plovimas. Kre ipk i t ė s : 
17 N. Latrobe, AUStin 7014. 

REIKALINGA tarnai te . Būti nak
timis. Nuosavas kambarvs. Alga : 
$7.00 į -savaitę. 4952 No. Central 
Park Ave. Telefonas: JUNiper 3133. 

REIKALINGA mergina, t a r p 25 i r 
30 metų amžiaus, namų darbui. P r i 
tyrusi. Būti naktimis. Alga: $5.00į 
savaite. 3461 W. 16th St. Telefonas: 
CRAwford 04«4. 

RETKAT.TNGA MERGTNA. 25—30 
metu amžiaus, del namu ruošos. Nuo
savas kambarys. Būti naktimis. 
INDependence 2236. 

REIKALINGA tarnai te namu ruo
šai. Kreipkitės ' : 12300 So. Emerald 
Avenue. 

PARDUODAMA taverna. Biznis ge
rai išdirbtas. Naujai įrengtas. Ka
dangi savininkas apleidžia miestą, 
parduodama pieriai —• $550. 3901 
Archer Ave., telefonas LAFaye t t e 
3384. 

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

REIKALINGI darbininkai prie ūkio. 
Tuojau reikalingas patyręs darbinin
kas, koris įpratęs arkliais dirbti . 
Atsišaukite i " D R A U G O " ofisą, 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

State 4690 Prospert 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. Westem 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. 

-
EMIL DENEMARK INC, 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

MALIAVOJIMO KONTRAKTO-
R I U S 

MALIAVO.TTMO kontrak torius — 
Dekoratorius. Maliavoju senus ir 
bailius namus iš vidaus ir iš lauko. 
Kreipki tės : P E T E R ORYBAS, 6127 
So. Maplewood Avenne. Telefonas: 
REPublic 5332 

RENDON FLATAS 

RENDON 4 kambarių flatas ant 
75tos t a rp Stony Island ir Soutb 
Chica£o gatvekarių linijų. Pagei
daujama rendauninko, kuris supran
ta apie namų pataisymus. Kreipki
tės : Box A. G., c o " D R A U G A S " , 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, I1L 

Mūsų stakas atsakančių vartotų kam; šiuo laiku yra 
knopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą. 

K A M B A R Y S RENDON 

KAMBARYS rendon. Norėdami ga
lite gaut i ir 2 kambariu. 2 šeimy-

| n o j ; bungalow. 7042 So. Campbell 
Ave. 

BIZNIO PROGA 

A. Tamkevičia, J. Bogvilas, 
Pre&ident Director 

A. Chuprinskas, P. Leipus, 
Vice-President Director 

A. SubaJtfs, 
T.reasurer Director 

A. Kontrimas, 
Director 

J. P. Evvald, 
tSecretary 

F. Margevičia,_ Kuchinskas, 
Attorneys 

AFFILIATED MEMBERS: 
LITHUANIAN BUILDING ANX> LOAN GROUP 
IJTHUANIAN BUELDING AND LOAN GRTJOP 
U. S. BTJILDING LOAN LEAGTJE 
F E D E R A L HOME BANK O F CHICAGO 

BUICK »S5, — 5 Sedan, Radio kaip naujas 
BUICK '34, 7 Sedan, tobulas, garant 1095. 
CADILLAC '34, — 5 Sedan. puikiai išrodo 1095. 
BUICK '30, — 5 Sedan, grerai bėgantis , 
CADILLAC '31. — 5 Town Sedan 
CADILLAC '30, — 5 Town Sedan, geram stovy 
CADILLAC '29. — 5 Town Sedan 120. 
CHEVROLET '31, — 2 Door Sedan, gerai bėga 0 225. 
CHEVROLET '30, — 5 Sedan, gražus mažas karas 
DODGE '34, — 2 Door Sedan, geras pirkinys 
FORD '30, — 2 Coupe, gerai bėgantis 
ESSEX '30, 5 Sedan, geroj tvarkoj, 

7»: 

195. 
395. 
195. 
125. 

1 4 d . 
•32, — 5 Sedan, tobulai bėga 675. 

• • 

LA SALLE 
LA SALLE "30. — 5 Sedan. geroj tvarkoj 
LA SALLE '30, — 7 Sedan 
GRAHAM '29, 2-4 Coupe, geras patarnaująs karas . . 
HUPMOBILE '31, 5 Sedan, geras karas 
LINCOLN '31, 7 Limo. tobulam stovy , 
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy 
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas 
LINCOLN '30, — 7 Town Car. labai Svarus karas 
OLDS 6 '34, — 2 Door Sedan, trunk, gerai bėga 
PACKARD 120 '35, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas 
PACKARD '34, 5 Sedan, labai puikus garant 
PACKARD '30, 5 Club Sedan, trunk. geram stovy 
PONTTAC '34, 2 Coupe, tobulam stovy 
PLYMOUTH '34, 5 Sedan, puikus mažas karas 
P IERCE '33, 7 Sedan, labai pulkus 
STUDEBAKER '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl 

195. 
445. 
145. 
145. 

275. 
195. 

75. 
275. 
495. 

1175. 
495. 
S95. 
445. 
875. 

1095. 
295. 
475. 
445. 

1075. 
475. 

Įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite ISmokėti leng
vais iSmokėjimals, inimant pilną apdraudą, vartojant 
mažai kainuojanti G. M. A. C. planą. 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Cnawford 41OO 

P A R D A V I M U I garadžius ir taisy
mo šapą, su visu s taku ir prietai
sais. Labai prieinama kaina, $500. 
VICtory 5540. 

PARDUODAMA TAVERNA 

PARDUODAMA taverna. Biznis ge
rai išdirbtas. Savininkas apleidžia 
miestą. 3901 So. Archer Ave., te
lefonas: LAFayet te 3384. 

^ ^ ^ — • ^ — — — ^ ^ i ^ ^ — ^ ^ — ^ i ^ ^ 
* ' - 1 i. i • i • n i. . i • -- • i • . I . I . I m. i i i • . — • ^ 

R E A L ESTATE FOR SALE 
Namai-žeme Pardavimui 

PARDUODAMAS gražus 2 flatų 
namas. Antras nuo kampo. Savinin
kas apleidžia miestą. 7004 So. Cam
pbell Ave. 

PARDUODAMA medinis namas. 2 
aukštų. Savininkas važiuoja į Lie
tuvą. 1416 So. 50th, Cicero. 

D I D E L I S BARGINAS 

PARDUODAMAS gražus 2 flatn 
namas. Tvirtai pas ta ty tas . 4 kam
barių flatai. Nauja šildymo sis
tema ir nauji vandens prietaisai . 
Apdengti porčiai. 2 karu garadžius . 

•Turi parduoti už labai žemą kainą. 
Patogus susisiekimas. Kreipki tės • 
2307 S. Kirkland Ave., netoli 88 
gatves, Chicagoj. • 
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F DRAUGAS 

VIETINĖS ŽINIOS 
L. V. "Dainos" Choras , 8 M t a s linksmumas bus gra

žiausiame English Room, Mor-
rison viešbutyj, vidurmiesty-
je. Įžanga tiktai 50c. 

Ieva Lukošiūtė, 
Šokių rengimo kom. pirm. 

Dalyvauja Atstove 
Susipažinimo Vakare 

Birželio 28 d., Morrison vie
šbuty j , English Room, kur 
rengiamas iškilmingas LRKS 
A atstovų susipažinimo vaka
ras ir priešseiminiai šokiai, 
jmkviesta Liet. Vyčių "Dai
nos' • choras išpildyti keletą 
gražių dainelių. 

Choro vedėjas, muz. Rakau
skas, ir choristai jau pradėjo 

parapijos mokyklos vyčių ka
mbaryje. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti, ypač tie, kurie 
šįmet dar nėra mokėję mo
kesčių. Nepamirškite, kad šis 
susirinkimas yra labai svar
bus; turime daug svarbių da
lykų svarstymui. 

J. Jakubauskas, nut. rast. 

RADIO 
Kalbės Per Radio 

Pranešimai 
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų dr-jos svarbus susi
rinkimas įvyks sekmadienį, bi 
rželio 21 d., 2 vai. popiet, Šv. 
Kazimiero Akademijoj. Visų 
ARD skyrių įgaliotų atstovių 

repeticijas daryti ir stropiai j prašome dalyvauti susirinki-
rengiasi prie vakaro. 

Kaip jau žinoma, suvažiuos 
daug >večių iš kitų nuėstų ir 
tarpe jų bus daug profesio
nalų - vargonininkų. Rengimo 
komisijos nariai visus svečius 
kuogražiausia sutiks ir žada 
perstatyti visus, ka^ visi su
sirinkę, ištiferųjų, linksmai ir 
smagiai vakarą praleistų. / 

Tatgi, visi člkagiečiai ren-'i 
gkimes dalyvauti tame paren
gime. Išgirsime gražių daine
lių, susipažinsime su svečiais 
iš kitų miestų, pasišoksime 
prie rinktines orkestras 

me: reiks visiems ARD sky
riams svarstyti bendrai mūsų 
bfiMmojo pikniko reikalus, ku
ris įvyks liepos 11 d., Vytau
to darže. Laikas trumpas, tad 
prašom skyrių atsivežti rapor
tus kas jau nuveikta del bū
simojo pikniko. 

A. Nausėdiene, 
ARD eentro pirm. 

BRIGHTON PARK. — Ma
rijonų Rėmėjų 35 skyr. laikys 
mėnesinį susirinkimą Nekalto 
Pras. P. Švč.'parap. svet., sek
madienį, birželio 21 d., tuoj 
po sumos. Visi nariai kviečia
mi koskaitlingiausiai susirin
kti i r atsivesti naujų narių. 

Valdyba 

Rytoj 2 vai. popiet iš WIN 
D radijo stoties lietuvių va
landoj kalbės L. Šimutis bė
gamais mūsų visuomenės rei
kalais. Šią valandą duoda Ma
rgutis. 

Svarbus susirinkimas dr-jos 
"Lietuvos Ūkininkas" birže
lio 21 d. 1 vai. popiet, papras- maršas" (Stankevičiaus) 
toj vietoj. Bus svarbūs rapor- keletą V. Niekaus kompozici 
tai. Kaip žinoma, draugijos į jų. Programa bus girdima la 

Budilko Programa 
Iš radio stoties WCFL, £70 

kil., sekmad., birž. 21 d., bus 
graži programa, kurioj daly
vaus Budriko radio orkestrą, 
akordionistas ir žym solistė. 
Orkestrą išpildys lietuviškus 
numerius: "Varpel is" — ,val-
cas (Kudirkos); "Lietuvių 

ir 

Progress Rakandų 
Krautuve Rengia 

Specialę Radio 
Programę 

Rytoj, 11 vai. p rus piet 
kviečiami užsistatyti savo ra
dio ant stoties WGES ir pa
siklausyti specialai paruoštos 
gražios ir įdomios radio pro
gramos, kurią duos Progress 
Furniture Co. krautuvė. Pra
nešama, kad joj dalyvaus žy
mūs dainininkai, muzikai bei 

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

S tatyti savo radio priimtuvą 
ant WAAF stoties rytoj, 5:45, 
ir pasiklausyti įdomios ir in
teresingos radio programos. 
JONAVOS VARDO PAKEI

TIMO REIKALAS 

JONAVA. — Vietovardžių 
atlietuvi n i mo komisija yra 

kalbėtojai. Be to, Progress nusistačiusi pakeisti' miesto 

bomba sužeidė penkis tarnau
tojus. 

AKIŲ GYDYTOJAS 

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
— Draugijos Šv. Antano iš 
Padvos priešpusmetinis susi
rinkimas įvyks birželio 21 d., 

Vi-11 vai. popiet Dievo Apvaizdos 
• » - — — -

metinis išvažiavimas įvyks ru-
gpiūčio 9 d. Miknio darže, tai
gi rengimo komisija turi sva
rbių reikalų pranešti. 

Malonėkite visi draugijos 
nariai-ės būtinai dalyvauti su
sirinkime. Taipgi atsilikę su 
mokesčiais, apsimokėkite. 

J . Žurka,uskas> pirm. 
Ieva Lukošiūte, fin. rast. 

krautuvė turi labai gražių ži
nių pranešti, kaip iš visuome
niškų įvykių, taip ir iš Pro
gress krautuvės pastogės. To-
des, nepamirškite užsistatyti 
savo radio. Rap. XXX 

bai aiškiai Chicagoje ir kituo
se miestuose ant trumpųjų ba
ngų; visoje Amerikoje -

RYTOJ LEWI3 KRAUTU
VĖS RADIO PROGRAMA 

IŠ WAAF STOTIES 

vardų. J i spaudoje pasiūlė 
Jonava pavadinti Ta-urasta. 
Tas vardas kilęs iš m:>i:ko upe 
liūkščio. Tuo tarpu jonavie
čiai turi du pasiūlymus: P(Ų 
nevįfs arba Janėnai. 

Taurastos vardas, kiek toko 
girdėti, nepageidaujamas. 

o 
O. 

Visiems lietuviams žinoma 

^ 

BUDRIK FURNITURE MART 
. . • 11 r* i i i •• « "J* ' 1 • ' 

• ^ s 

S . H a l s t e d S t . „ 
VISKAS DEL NAMŲ ŽEMOMIS KAINOMIS 

jpM 

mOST BĖRUTI FUI REFRIGERRTOR 

%-BfrB*ttrf 
5 H E LVA'Ū ū R 

What »n array of features: Feather Touch 
Knee Action Door Handle, Ice Tray Release, 
Shdvsdor Glass Jare, New Ventilated Front, 
Automatic Interior Light, Temperatūra Ccn* 
trol and many others. 

* 
PADĖKONĖ 

Modci Illuitrated—CAQ-60. 

Striking beauty that Is smart and different 
. . . eonveaieacea that only Shelvador can 
offcr to lighten daily tasks and mako 
housekeeping a pleasure . . . greatly in. 
creaaed usable capacity . . . wor!d-leading) 
value! There's a modai for every purtą 
and purposc - Come in — a real treat 
«waiu you. 

A. J| A. 
PRANCIŠKUS BRUŽAS 
kurį mirtis atskyrė iš mūsų 
t a r p o ge&užt-s 2 s d. ir t a p o 
,pa.iąid.otas sv. Hu«imi«ro kupi>-
Z\4m Uinž^!io'a : -d.."l9tlb s m.. • p c 
paun.iuaų visų avtjuuįjįį uai-
nyeioje, Roseland. 

Toji beširdė mirtis nukirto 
myi imo sūnelio ir brolio gyvy
bę ju'm sulaukus tik 19 metų. 
Ilsėkis, mylimas, l ietuviškam, 
be langų ir skausmų, įmesiu. 
Daufc Kurtų buvom aplankyti, 
bet negalėjome pamatyti, ir 
mus jūsų niekuomet neužmir
šim. 

mūsų brangus sūnelis ir bro
lis negalėdamas atidėkoti t iem, 
kurie sutelkė jam paskuunj 
patarnavimą ir palydėjo jį į ta 
neišvengiamą amžinybės vietą,, 
tai mes, Bružų šeimyną, 63 xu. 
102nd. Jk»lace, dėkojame širdin
giausiai Gerb. kunigui V. Cer-
nauskui už tokias įspūdingas-
pama-idas ir tokį graudingą! 
pamokslą ir taipgi už palydė-; 
j . f ią j ivctpineo. 

Dėkojame vargonininkui Ra
kauskui u/, gražų giedojimą ir 
Šv. Kazimiero sesutėms už 
bažnyčios išpuošimą. 

.Dėkojame labai širdingai 
krikšto motinai ir ll^ivorunų 
šeimynai, dirmavonės tėvui 
Jonui Urazdauskui ir jo m o 
te rei. 

Dėkojame visiems šv. Mišių 
ir gėl ių aukotojams. 

Dėkojame giminėms, kaimy
nams, pažystamiems ir visiems, 
kurie paguodė mus m ū s ų sun
kioje nuliūdimo valandoje. 

Dėkojame laidotuvių direk
toriui J-Achawiczui ir Sūriams 
už jų mandagų patarnavimą. 

Dėkojame šv. Kazimiero ka
pinių užvaizdai ponui J. Kru-
šui už gražų patarnavimą ir 
pagalios, , dėkojame duobka
siams už gražų apsėjljmą ir pa
tarnavimą. 

O tau, mūsų sūnelį, amžiną 
atilsį. 

Nuliūdę lieka: Tėvas Pran
ciškus, Motinai, Domicėlė , Bro
lis Jonas ir Sesuo Ona. ' 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Budriko krautuves duoda šią 
programą su tiktai lietuvis- v y r u i r ****** drabužių krau 
kais garsinimais. A. t u y ė , 4716 & Ashland ave , 

leidžia lietuviškas radio pro 
gramas iš įvairių stočių ir, be
veik, visuomet girdisi nors 
pranešimas iš daugelio lietu
viškų radio valandų pranešė
jų pastangomis p. William 
Le\viso. 

PENKI SUŽELTA 

HAVANA, Kuba, birž. 17 
— Vietos pašte suspiigu;> 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRICAJLLY AKIŲ 
SI 'EClAUhTAS 

l'aicogvm* aklų įtempimą, kuris 
«U priežastimi galvos skaudėjimo, 
\a igimo. aklų aptemimo, nervuotu-
tto. skaudamą akių karštį, atitaiso 
lumparegystę ir toliregyste. Priren

gia teisingai akinius. Visuose atsiti-
- biitiose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai-
iah Sptciaie atyda atkreipiama J 
Mokyklos vaikus. Kreivos akys s t i -
<u*onios Valandos nuo 10 iki 8 • . 

\>ci<lioJ nuo 10 iki 12 Daugely at-
vi(tki»nu akys atitatooniOM be akinių. 
kaiitn> pigiau kaip pirmiau. 

4712 SO ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

\ M P . n . \ y ( ' F , PATARNAVIMAS DIENA EB NAKTĮ 

J. F. EUDEIKIS 
Yards 1741-1742 

Viena graž iaus ių Levyiso 
^yogi'amųi yra,, Sekmadieni po
piet, 5:45, iš stoties WAAF, 
920 kil., anglų kalboj. Daini
ninkas Davė Eastman dainuo-
ja užprašytas daineles, o P. 
Šaltimieras būna pranešėju. Y-
pač jaunimas prašomas užsi-

VENETIAN MONUMENT CO., INC. 

E JUOZAPAS m 

UDEIKIS 
TĖVAS *S 

REPublic 8 3 4 0 

REUMATIZMAS • 
SAUSGĖLE J 

Ncsikankykite savęs skaus- • 
mais: l leuniatizmu, Sausgele, _ 
Kaulų Gėlimų, arba Mešlun-
giu — raumenų sunkumu: nes g 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa- • , 
guldo. i 

CAPSICO COMPOUND mos-
tis lengvai prašalina viršminS- | 
tas ligas; m u m s šiandien dau-
gybė žmonių siunčia padeko- ' 
nes pasveikę. Kaina 60c. per | 
paštą 55c, arba dvi už $1.05. 
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- I 
TOS" augalais gydytis, kaina . 
50 centų. * 

Just in Kūlis \ 
3259 SO. HALSTED ST. 

Chicago, UI. a 

Nauja Galia Nusilpusiems 
Organams 

NUGA-TONE stimuliuoja nusilpusius 
organus Tai puikus pilvui tonikas 
gerinąs apetitą ir padedąs malimui. 
Skatina plaukimą syvų pilve ir žar
nose. Vidurių judėjimas pasil iuosuo-
ja. NUGA-TONE veikmė į širdį iš
šaukia didesnę energiją jos įvai
r ioms funkcijoms. Sveikstant po sun 
.nos ligos, tai yra stebėtinas tonikas. 
Imkit NUGA-TONE šiandien. Persi 
tikrinkite š io toniko Nauja galia. 
Mėnesio trytmentas tik už Vieną D o 
lerį. Pasėkos garantuotos arba pini
gai grąžinama. Parduoda visi ap -
tiekoriai. '* r^„, „^ T 

Nuo užkietėjijno imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c 
ir 50c. 

Išdirbėjai aukštesnes rūSics pamink
lų ir Grabnamių 

o 
Didžiausia paminklų dirbtuve 

Gbicagoj 
-o 

Suvirs 50 metų prityrimo 

Pirkite tiesiai ia dirbtuvėj tr 
taupykite pinigui 

o 
Mes atlikome darbą daugeliui 

žymesnių Chicagos Lietuvių 
— o 

527 N. VVESTERN AVL 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Ohicago, Iliinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTl| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse Į 
1410 Bo. IDth Ct., Cicero 
Phone CIOero 2109 A. Petkus 

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174 

S. M. Skydas 718 West HSth Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 

Kaina nuo #104.50 ir aukštyn su 5 meftj garancija. 
Įmokant #5.00 po to kas mėnesį. Refrigeratorius pats per 
save išsimokės. 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnautoja 
Phone »0O0 620 W. 15th Ave. 

• I • D Inc. 
3 4 1 7 S. Halsted St. 

Tel. Boulv. 4705 
Pasiklausykite) gražaus B U J J R I K O pregramo njed^liomi: 

W*LU? 7 VabL.ią \i»ku^e ka^uieiią. 
W 0 F L 7 vai. vakare ir 

• tfil i 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Geriausias naminis ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda %z 
žemiausias kainas, kurias galima jį 
parduoti. Ateikite palyginkite mū
sų kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnes. 

MRS. ANNA BITTIN'S MONUMENT W0RKS 
3958 W. l l l t h St., prie Crawford Ave. BEVei|ly 0005 

(Skersai Čv. Kazimiero Kapiniu.) 
š i s ditlolid ^į~»<i&\inuui j vyksta dėlto, kad &š nepajiegiu užlaikyti 

dviejų bizuiu: MRS. ANNA BITTIN 

EzerskJs ir Sumiš 
1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

Lachawicz ir Sunai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

S. C. Lacfaawicz 
J. Liulevičius 

46U5-07 «o. Hermitage Ave. 
Phone YAiids 1741—1742 
8kyr.-^447 S. Fairfield Ave. 
42-44 K. 108th Street 
.nonc PULlman 1270 
*rba CAN ai 2515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave. 
Phone YABds 1138 

^ 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 J 

file:///aigimo
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Vėliausios Pasaluio Žinios Paveiksluose 

Skautu 
4. 

c«ago miesto 
stovykla. Militarės rezervacijos distrikte, Fort Sheridan, šiaurines Chi-
dalies biznierių aukomis pasta tyta skautų stovykloj namas. 

(Acme Photo) 

Miręs, Gilbert K. Chester-
ton, žymus britų rašytojas. 
1922 m. perėjęs Katalikų 
Bažnyčion ir nuo to laiko 
daug dirbos katalikybei ir 
savo raštais gynęs Katali
kų Bažnyčią nuo priešų. A-
pie jį plačiau buvo Senio 
S. rašyta "Draugo'9 142 
num. : ' ; f ,?j> 

Patikrina kariuomene. Maj. Gen. Edv-ard Croft (civiliuose drabužiuose) virši
ninkas J. A. V. pėstininkų kariuomenes peržiūri kariuomenės dalį, stovinčią, Fort 
Sheridan (netoli Chicagos). 

Kirmėles užpuolusios Kanadą,. Sudbury ^Nipising apylinkę" į šiaurę nuo Ontario,- užpuolė gausy bė~kirmė-
lių, kurios viską naikina. Atvaizdo kairėj mergaitė šluoja naikina kirmėles apspitusias triobą, o dešinoj — miš
kas be lapų, kaip žiemą. Visus lapus j$u»ėdė kirmėlės. 

Trafikos ženklai. Michigan gatvė (bulvaras) Chi-
iesty išvedžiota baltomis linijomis, kurių 
automobilistai. Bulvaras neseniai perre-

cago viduriu 
turi laikytis 

• montuotas. 

-F&m 

TIKRINS AUTOMOBILIUS. GranT par
ke, šalę Fieldo muziejaus, majoro Kelley var
do "Keep Chieago Safe" komiteto pastango
mis įrengta vieta, kurioj bus tikrinami auto
mobiliai, ar jie saugūs važinėti gatvėmis. Tai 
daroma ryšy su pastangomis sumažinti auto
mobilių katastrofas, kurių dabar tiek daug 
mieste Įvyksta. 

Philadelphijoj. Besiruo
šiant demokratų partijos 
iracionaliam suvažiavimui, 
kad nominavus kandidatą 
į J-. A. V. prezidentą, ant 
stulpų iškabinėta atvaizde 
paroms ženklai. 

Keičia į pinigus. Karo veteranai Chieago j ir slaugės tarnavusios pasauliniam ka
re gautus bonus skubiai keičia į pinigus. 

DAUG GALI PAPASAKOTI. 90 m. amž. senutė 
Eleanor Gridley, kuri sakos buvus liudininkė suorga
nizavimo republikonų partijos 1854 m., Jackson, Micr. 
Kiekvienam republikonui ji gali papasakoti įdomų da
lykų. (Acme Photo) 

GRAŽI VASAROJIMUI VIETA. Estes Park, šaleRocky Mountain Nacijonalio parko, Colorado vai. Čia 
nutarė vasaroti ir republikonų kandidatas į prezidentus, Kansas gub. Alf. Landon. (Acme Photo) 

Miręs. B. Walthall, žy-

mus Amerikos judamųjų 

paveikslų artistas, mirė su

laukęs 55 m. amžiaus. 


