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DEMOKRATU PARTIJOS VADAI 
NEIGIA AL mm 

SUVAŽIAVIMAS NOMINUOS KAN
DIDATU PREZ. ROOSEVELTĄ 

Su parti jos programa bus 
daug darbo 

m>>"*iwm*m%m!m*m** •• p inu i. I » I I « i . . 

•-'i-Mp.Ši-

PHILADELPHIA, birž. 22 
Rytojaus dieną atidaromas 

demokratų partijos naciona-
lifl suvažiavimas. Suvvkę de-
mokratų vadai atvirai neigia 
paskelbtą suvažiavimo daly
viams Al Smitho ir kitų ketu
rių žymiųjų demokratų bend
rą atsišaukimą ir įspėjimą, 
kad jie nenominuotų kandida
tu prezidento Roosevelto, ku
ris, anot jų, nėra tikras demo 
kratas. 

Kitaip ir būti negali, ka-

SOVIETAI AIŠKINA SAVO 
BŪSIMĄ KONSTITUCIJĄ 

MASKVA, birž. 22. — Dik
tatoriaus Stalino vadaujama 
sovietų vyriausybe su skleid
žiamais po visą šalį lapeliais 
supažindina gyventojus su 
Stalino žadama "demokra
t iška" konstitucija. 

* . * 

PATS POPIEŽIUS ATIDARĖ 
LIETUVOS SKYRIŲ SPAU

DOS PARODOJE 
ROMA, (per pašt^) . — B ir 

želio 7 d., sekmadienį, Jo 
Šventenybe* Popiežius atidarė 
i r , n ood ugn i a i apži ū r e j o ga lu-
tinai įrengtą Lietuvos skyrių 
spaudos parodoje. J i s gyvai 

domėjosi išstatytais ekspona
tais, iškeldamas asmeninius at 
siminimus ir tėviškai pagirdą 
masi gražų skyriaus įrengimą. 

Jo Eksc. vyskupas T. Ma
tulionis yra Lietuvos spaudos 
skyriaus vyriausiuoju globėju. 

Garsieji Lietuvos "Anbo" . Vaidelyje matome Lietuvos gamybos 
lėktuvus — "Anbo I V " . Jie statojni Lietuvos karo aviacijos dirb
tuvėse. Neseniai suėjo 10 metų nuoknrmojo lietuviškos gamybos lėk
tuvo pasirodymo. Kampe "Ąnbo"|Ronstruktorius pulkininkas Gus
taitis. 

PASAULIEČIŲ NUOŠALUMO 
SĄJŪDŽIO KONFERENCIJA 

ANGLIJA TAIKOSI SU 
ITALIJA VIDURŽEMIO 

JŪROJE 

dangi didelė dauguma suvyk" c i j a s u ] y K j n s valstiečių teises, 
sių delegatų yra įgalioti rem
ti ne kito kurio, bet preziden
to "Boosevelto kandidatūrą. 

Vakar tuo keJiu paskelbtas j ROMA, birž. 22. — Anglija 
aiškinimas, kad nauja konstitu j taikosi su Ttalija Viduržemio 

su pramones darbininkų teisė
mis. Tai bent bus "demokra
ti ja", kaip tarp vienų ir kitų 
nebus politinio skirtumo, pa-

PRANCŪZU TAUTININKU 
«JL-

Niekas neabejoja, kad šuva 
žiavimas nominuos prez. Roo- Ž Y m i bolševikai, 
seveltą, nepaisant kampanijos 
sekmįų ateinantį rudenį. Bet 
su partijas) programa (plat
forma) suvažiavimas tikrai 
turės da'ug darno?n^il6ą*"—•-

Demokratų partijai iš pra
džių pakišo koją respublikonų 
suvažiavimais, kurs 1932 metų 
demokratų partijos programos 
svarbiąsias dalis, galima, sa
kyt, nusikopijavo ir aptaisė 
savais pagražinimais. Tomis 
dienomis iškilusi trečioji po
litinė Union partija taip pat 
nemažai rūpesčio sukėlė. 

Į tai atsižvelgus, demokratų 
partijos suvažiavimas turės 
pasirinkti vidurinį kelią tarp 
minėtų dviejų partijų progra
mų, kad laimėjus gyventojų 
pasitikėjimą ir pagaliau rin
kimus. 

Partijos vadai turi vilties, 
kad jiems pavyks padaryti vi 
sus patenkinančią programą. 

LAIVAS SUDAUŽYTAS; 
85 SUŽEISTA 

PARYŽTUS, — birž. 22. 
— Prancūzų tautininkų (na
cionalistų) ir fašistų organi
zacijos vakar čia ir kituose 
miestuose sukėlė milžiniškas 
demonstracijas. Tai buvo pro 
testas prieš kairiųjų vyriausy
be, kuri paskelbė šių organi
zacijų išteisėjimą — uždrau
dė joms gyvuoti ir veikti. 

Tik kai kur įvyko maži su
sikirtimai su policija, kadan
gi demonstruotojai savo prie
šakyje turėjo tautos vėliavas 
ir ramiai laikėsi. Kairiųjų 
vyriausybe įsitikino, kad vra 
pavojinga kiršinti demons
trantus. Vyriausybė nepasiti
ki savo pajėgomis žino, kad 
daugumas prancūzų yra prie
šingi jos reformoms. 

jūroje ir aplinkiniam žemy
ne. Kariškuose sluoksniuose 
kalbamasi, kad jau prieitas pa
grindinis sutarimas. Grabai 
imant, štai kas sutarta: 

1. D. Britanijos karo laivy
nui viršenybė Viduržemio jū
roje užtikrinta. Italijos karo 
laivynas paskirstomas į tris 
dalis, kurių tik viena pasiliks 
britų interesuojamoj vietoj, o 
kitos dvi dalys, matyt, bus 
laikomos Adriatiko jūroje. 

2. Ttalija ore turės viršesnę 
poziciją. Apie 100 lėktuvų lai 
kys Libijoj ir tokį pat skaičių 
— tarp Sicilijos salos ir Ai-
gėjos jūros. 

3. Žemyno pajėgos Egipte 
ir Libijoj bus apribotos iki 
75,000 karių kiekvienai pusei 
(Britanijai ir Italijai). Kiek
vienos pusės trečdalis tos ka
riuomenės galės būti motori
zuota. 

4. Be Maltos Britanija turės 
teise dar įginkluoti Kipro sa
lą ir Alexandrią. 

KLAIPĖDOS APSKRITIES 
SPTA 

f~ 
KLAIPĖDA f— Klaipėdos 

apskrities seimelio posėdyje 
buvo svarstomi bėgamieji ap
skrities seimeli© reikalai ir 
priimta šių metų sąmata. Šių 
metų sąmata siekia 755.000 
lt. pajamų ir tifek pat išlaidų. 
Pereitų metų sąpnata buvo su
daryta 770,300 at. Stambiau
sias išlaidų .pozicijas sudaro 
keliams ir plentams išlaikyti 
ir remontuoti lėšos, būtent, 3-
38.000 lt., pernai — 360,000 
litų. ^ 

Lietuvių darbininkų atsto
vas Paura pasiūlė iš nebūtinų 
išlaidų pozicijų skirti bent 10, 
000 lt. meiloracijos darbams, 
kurie turėtų būti atliekami vie 
šųjų darbą būdu ir tiems dar 

VOKIETIJA NORI PA
KIRSTI PRANCŪZIJOS 

ŽYGIUS 

Jo Eminencijai Kardinolui 
Mundelein pakvietus, Pasau
liečių Vyrų Nuošalumo Sąjū
džio (Laymen's Retreat Mo-
vement) šeštoji nacionalė 

Sekmadienio rytą įvyks iš-
kilmingosi pontifikalės Mišios 
Šv. Petro bažnyčioje, po
piet 4:00 — Šventoji Valanda 
&vč. Vardo katedroje, vado-

konferencija įvyks Chicagoj vaujant Jo Eminencijai Kar-
ateinantį šeštadienį ir sekma- dinolui. 

jdienį. Konferencijos posėdžiai 'Vaka re gi tame pačiame 
• į įvyks Palmer viešbutyje. Tuo 

BERLYNAS, birž. 22. —'pačiu laiku ir pasaulietės; mo 
Vokietijos diplomatai seka An ' te rys turės tos rūšies atskirą 
glijos derybas su Ttalija ir konferenciją ir atskiras nuo 
jie randa, kad Prancūzijai la
bai norisi, kad tarpininkavus 
tuose pasitarimuose. Tad na-

vyrų posėdžius. 

viešbutyje bus surengtos vai
sęs. 

Moterų atskiroj konferenci
joj dalyvaus ir gi eilė žymių
jų katalikių veikėjų. Jų suva-

Pasauliečių vyrų konferen- žįavime sakys, prakalbas kai 
cijoje dalyvaus keliolika ar

čiai ir galvoja, kas čia padą-|kivyskupų ir vyskupų. Bus 
rius, kad pakirtus šį Prancū-1 gausingas pasauliečių katali-
zijos pasiryžimą. kų žymiųjų vadų suvykimas. 

Naciai aiškina, kad tarpi-j šeštadienio r> tą 9:30 konfe-
ninkės vaidmuo turėtu pri-! r e n c i J a b u s atidaryta. l*f** 
klausyti Vokietijai. Sako, | k f i l e t a * P** 1 * 1 * P r i e * i r

; P° 
Prancūziją vra apnvke r a u . P ^ u d i e n i o . Rus t u r i m e p*j 

donieji gaivalai ir sukairėju-'] ***** i r ******* 
si valstybė juk negali tarpi 

kurie kunigai ir pasauliečiai 
iš vyrų konferencijos. / s 

Vaišėse gi sekmadienio va
karą dalyvaus bendrai vyrai 
ir moterys. 

Į vienos ir kitos konferenci
ja -posėdžius. svečiai -galės lan 
kvtis nemokamai. 

NEPAPRASTAS LEDŲ 
LIETUS 

ninkauti tarp Anglijos ir Ita
lijos, kurios yra laisvos j 
nuo komunistų ir neturi jokių j 

bams būtų imami apskrities'l radikalų "frontų". Šie "fron- j 
bedarbiai. Tačiau apsk r i - j t a i » gresia Europos civiliza-; KEDATNIAT. . — Smarki 

SUVICH — ITALIJOS AM-

ties viršininkas ir sei
melio daugumą ūkininkai, 
šiam pasiūlymui nepritarė. 
Klaipėdos apskrityje bedar
bių pastaruoju laiku nėra taip 
daug, tačiau, pasibaigus že
mės ūkio darbams, vis dėlto 
liks gausus* d aibini n kų būrys 
be nuolatinio darbo. 

Tame pat apskrities seime
lio posėdyje buvo patvirtinta 
1932 m. sąmatos apyskaita, 

cijai ir kultūrai. Kad to iš- audra su perkūnija praėjo 
vengus yra geriausias ir tin- i ruožu tarp Kėdainių ir Do-
kamiausias dalykas Italijai ir tnuvos. Ypatingai nukentėjo 
Anglijai sueiti vienybėn su Kėdainių miestas ir jo apy-
Vokietija ir sai mažesniųjų ke linkės. Ledai krito kaip stam 

AUGA BIRŠTONO 
MIESTELIS 

GERONA, Ispanija, birž. 
22. — Čia jūros pakraštyje 
bangų ištrenktas į uolas ir 
sudaužytas prancūzų keleivi
nis garlaivis EI Kantarą. 85 
asmenys sužeista, kai kurie 
pavojingai. Paimti čia į ligo
nine. 

VADINA PRIEŠUS PA-
KVAIŠUSIAIS NUO 

KARŠČIO 

KARIUOMENĖ APVALDĖ 
BOLIVIJĄ 

ROMA, birž. 22. — Dikui-
torius Mussolini, vakar kalbė
damas Bersaglieri pulko ka
riams Venezia rūmų aikštėje, 
atkakliuosius italų priešus 
sankcionistus pavadino " pa
kvaišusiais nuo karščio". I r 

BASADORIUS AMERIKAI j kuri buvo pasiekusi 99,000 lt 

WASHINGTON, birž. 22. u p £ Y R A , Q MAUDYKLIŲ 
Italijos nauju ambasado

rium J. A. Valstybėms skiria
mas Fluvio Suvieh. Washing-
tono vyriausybė nėra priešin
ga šiam naujam Mussolinio 
atstovui. 

NĖRA 

lių valstybių pagelba sudary
ti "frontą", w e « bolševikų 
pavojų. 

.Vokietijos apgalvojama po
zicija priklauso nuo diktato
riaus Mussolinio. Naciai pa
reiškia, kad būtų logiška, jei 
diktatorius Mussolini drau
gingus saitus turėtų su dik
tatorium Hitleriu, bet ne su 
kairėjanČia Prancūzija. 

būs miško obuoliai. Kėdai
niuose ir apylinkėje žemė bu
vo nuklota storu ledų sluoks
niu. Ledai pridarė Kėdainių! telyje ir eina į kurortą priim 

BIRŠTONAS. — Kurortas 
duoda impulso ir jėgų augti 
Birštono miesteliui. Kaip 
kiekvienais paskutiniais me
tais, taip ir šiemet miestelyje 
dygsta nauji pastatai, dau
giausia gyvenami namai, ku
rie pritaikyti vasarotojų pa
togumams, nes daugelis vasa-
rojančių žmonių gyvena mies-

ILLINOIS DEMOKRATAI 
SUSKILĘ 

BUENOS AIRES, birž. 22. kad grąžinus jiems normalų 

Žiniomis iš Philadelphijos, 
Illinoiso demokratų delegaci-

sakė kad italų kariuomenė, Į j a įr tenai yra suskilusi į dvi 
prireikus, žinotų, kaip su t a i s j s r o v e s : m ^ Hornerio ir Nash 
priešais sėkmingai apsidirbus, Kelly šalininkui Abi sro-

PANEVEŽYS. — Pro Pa
nevėžį teka upė, o maudytis 
panevėžiečiai šią vasarą vi
siškai nebeturi' kur. Seniau 
dar galėdavo nusimaudyti už 
Aušros kaimo, bet uždarius 

' praėjimą ir ten nebegali. Že-
'miau į Plukių pusę vanduo 
užterštas fabriko ir dirbtuvių. 

NAUJAS SKRIDIMO 
REKORDAS 

Su American Airline nau
ju1 keleiviniu Douglas lėktuvu 

— Žiniomis iš Bolivijos, ka
riuomenė apvaldė tą respubli
ką, o buvęs prezidentas Saa-
vedra ištremtas Afrikon. 

LONDONAS, birž. 22. 

protavimą. 
Spaaida plačiai pakartojo 

jo sakinį " pakvaišusieji nuo 
karščio". 

DANCIGAS, birž. 22. — Šio 
Anglijos užs. reikalų sekreto- \ miesto senatas, kuriam vyrau 
rius Edenas parlamente pas
kelbė, kad Anglija nepripa
žins Etiopijos užkariavimo. 

ja naciai, uždraudė čia visus 
politinius mitingus per vasa
rą. 

vės iš Chicago išvyko atski-
riais traukiniais. 

ARABŲ MŪŠIS SU 
BRITAIS 

JERUZALĖ, birž. 22. — Į-
vytkusiam arabų mūšyje su 
britais išilgai Haifa — Tel 
Aviv kelio nukauta du britų, 
kareiviai ir aie 10 arabų. 

ŠEŠI KABINETO NARIAI 
SUVAŽIAVIME 

PHILADELPHIA, Pa., 
birž. 22. — Prezidento Roose-
velto kabineto šeši sekretoriai 
dalyvaus demokratų partijos 
nacionaliam suvažiavime. 

ORAS 
CHICAGO, SRITIS. -

Šiandien iš dalies debesuota 
ir toliau vėsu. 

sekmadienį atlikti bandymai 
ir padarytas rekordas. 

Lėktuvas su 13 asmenų iš 
Chicago išskrido į New Yor- i r s m u ikesnių šakų ir t. t. 
ką ir iš ten, nenusileidus, grį
žo atgal į Chicago. Visas skri 
dimasi .užėmė 8 valandas. 

pomidorų ir cukrinių runke
lių augintojams milžiniškų 
nuostolių. Jau dabar konsta
tuojama, kad pamidorų plan
tacijos, kurios čia yra didžiau 
nuoš.; kitos daržovės ir cuk
rinių runkelių plantacijos dar 
daugiau nukentėjo. Daugumo
je viskas juoda, sumaišyta su 
žeme. Vaisių sodai nukentėjo 
per 30 nuoš. 

Be to, išmušta daugybė lan
gų, užmušta daug įvairių na
minių ir laukinių paukščių, 
inspektai visur sukulti, pri
kapota daugybė medžių lapų 

ti gydomųjų vonių, lanko am
bulatorijas. Kurortiniam mies 
teiiui augti ir gražėti padeda 
kurorto lankytojai. Pavieniai 
miestelio gvyentojai, gauda
mi pajamų iš "kumpelnin-
kų", turi galimumo atremon
tuoti savo jau susenusius na
mus, o kiti, pridėję savo su-
taupų, pajėgia ir naujus na
mus pasistatyti. Visi Birštono 
vasarotojai, kurorte ar mies
telyje gyveną, turi mokėti ku 
rortinę rinkliavą, kurią su
renka Birštono valsč. savival
dybė. Kurorto rinkliavos pi
nigai ir sunaudojami tik ku
rorto reikalams. Už tuos pini-

Rasta, kad tik blogas oras 'mokyklą, jos patalpose dar 
yra lėktuvams rimtas priešas. | rudenį perkelta dalis pradžios 

_ 'mokyklos (du skyriai). Kitos 

rius (1935 metais) vidurinę'gus puošiamos miestelio gat
vės alėjos. 

SPRINGFIELD, 111., birž. 
22. — Iš gub. Hornerio rašti
nės paskelbta, kad gubernato
rius nepatvirtino legislatūros 
pravesto biliaus, kad viena pu 
sė visų .surenkamų pirkimo 
mokesčių būtų skiriama bedar 
bių šelpimui. 

patalpos, išskiriant tas, kur 
gyvena vienas mokytojas ir 
sargas, yra neužimtos. Dar 
numatoma čia perkelti šeštasis 
skyrius, kurs ateinančiais mo
kslo metais bus atidarytas. 

PLATINKITE DRAUGĄ* 

ŽIAURUS PATĖVIS 

PANEVĖŽYS, — Apskri
ties savivaldybės ligoninėje mi 
rė 10 metų amžiaus berniukas 
Vaišvilo Jonas, kilęs iš Vie
šintų valsč.,' Jurgiškio vienk. 
Mirė del to, kad patėvis jį tw 
vo smarkiai sumušęs. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

APIE ĮVYKIUS ISPANIJOJE 

Brooklyno ka t ed rų savui+va.* iisj v A_L»C-
. i' a iašo : 

• l 'apiastai lietu c ancija, tautybe, per* 
sekiojimas pi Įmeta «u: dešiniosioms srovėms, 
_,pr. katal ikams. K o m i n ^ M su socialistais 
su pamėgimu kai ha a p v v^rgg, kalėjimus, 
ki;.rjų darbininkų kla-<" - V>0 jei palygin-
?• : *ių laiku netoleranc ;«.. p< i -sekiojimus iš 
so ' :al is tų pusės, tai D»J i ' i r amz ių inkvizi-
r ; % o tampa vaikų žaisLv*. 

Rusijos, Meksikos, Vjui.ru/jjo- ir Ispa-
ni;«»c socialistų laisve p . deuk 'a istorijos 1a-
i.t*\-»i;siu> amžius, tstai, \uA ir šiu dienu ivv-
ki.r i Ispanijoj*', a tka lba ** i jai apie tautinių 
sov :aH>tų darbus VW*-! „^Jc. 

Pranešama iš Madrido, kad šių savaitę 
tik viename Madride per 48 valandas sude-
ginto> 36 bažnyčios, kitos 34 padegtos. 

Katalikų vadas (Jii Kobles šalies seimui 
— eortes pr^nešėj* kad Jliu/ vasario mem Jo* 
d. visai sunaikino .160 bažnyčių, o 251 ap
griovė; 209 asmenys užmušti, 1500 sužeistų. 
i\ilo 340 streikų ir atėmė darbų milijonams 
darbininkų. Dešimts dešiniųjų spaustuvių iš
naikino, o 33 apiplėšė. Šių savaite jau 170 
s t i \ ikų įvyko. Ir kųgi daro kairieji su vy
riausybe priešakyje? 

\ yriausybė visų larkų dūmė aki> pa-
.t 'eliui, kalt indama dešiniuosius ui radikalų 
vykdomų terorų. J i dešiniuosius spaudė, ka
lino, o radikalus globoja — lankė, kad "jie 
s'isipra>ių ir nutrauksią pragaištingų veikla. 
i>et veltui. Radikalai "savyje turi gera anar
chizmo nuošimtį. (Jave laisvę nenaudoja sau, 
bet terorui. J i e tarpusavyj žudosi, puola po
licijų ir ramių visuomenę. Ypatingai pagiežų 
iieja katalikams. 

Vyriausvbė u a na r keičia nusistatymą. 
Tob rancija, ramybė, pažanga negali prie ra
dikalų žydėti. Radikalizmas žmogų apakina, 
stumia į kraujagerystę. Ispanijoje negus ra
mybes, kol nebus suvaldytas radikal iškas ele
men ta s " . 

Bet didžiausiu įdukimu Lietuvos taut i - j 
ninku valdžia persekioja valstiečius, kuriuos 
ji sučiumpa beskaitant arba beplatinant kokį 
slaptai a tspausdinta lapelį, kuriame ūkinin
kai y ra raginami kovoti dėl savo 'būklės pa
gerinimo ir reikalauti laisvės. Tokius ' 'nus i 
dė jė l ius" jie at iduoda ka ro lauko teismui, 
kuris juos baudžia sunkiųjų darbų kalėjimu 
ir net mirtim. Štai, t ik per tr is dienas, gegu
žės 18-21 dd. šių metų, tasai teismas, kuria
me apkalt intasai neturi progos nei pas ta ty t i 
savo liudininkus, nei pasinaudoti advokato 
pagelba, pasmerkė mirčiai 7 žmones, sunkių
jų darbų kalėjimu 10. Ketur i iš tų pasmerk
tųjų _ A. Petrauskas, K. Narkevičius, B. 
Pratasevičius i r P . Šarkauskas buvo tuojaus 
sušaudyti! 

Tai šitaip elgiasi ta valdžia, kur i vadina 
save " t a u t i š k a " . J i privedė Lietuvos ūki
ninkus prie didžiausio skurdo ir atėmė jienife 
visas piliečio teises, o už tai, kad tie žmonės 
dabar stengiasi išgelbėti savo turtų nuo bank-
ruto ir bando atgaut i laisvę, ta i j i juos ga
labija. Nė Rusijos nelabasis caras už tokius 

(jiraži, karšta vasara jau čia 
pat. Vasaros metu mintis vi
sados rišasi su atostogomis. 
Mat, gražus oras, vanduo kie
kvienų traukia. Hasit, dauge
lis išvažiuos į pajūrį, ki t i į 
ka'lnus. Kur kas nebus, visa
dos tur i atsimint savo parei
gas Bievo, ar t imo ir savęs 
atžvilgiais. Tur i at l ikt i savo 
dievotus lavinimus, visados iš
klausyti šv. Mišių, neužmirš
ti i r savo mėnesinės šv. Ko
munijos, vadovautis doros ir 
geros katalikiškos dvasios pri 
neipais, būti pasiruošus savo 
ar t imui visame kame pagel
bėt, patar t i . Kitais žodžiais, 

tinės Valstybės) y ra ka l to s 
jei diktatorius Kardenas bū
na valdžioje. Je i Jungtinės 
Valstybės moraliniai nerem
tų Meksikos revoliucinė* pa
rtijos, jos galybė, ka ip matai, 
žlugtų. Ambasadorius J . Da
niels vi«šai užgiria visus Me
ksikos valdžios darbus, iš ko 
išeina, kad ir mūs valdžia 
juos užgiria, nes jis yra mūs 
valdžios pasiuntinys. Iki kol 
ambasadorius J . Daniels bus 
ambasadorium, tol ir mūs val
džia bus Meksikos valdžios 
pozicijoj ir rems Karvkno ai 
ktatūrų. 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 

Žodis apie Meksikos k a t 
persekiojimų. Meksikoje reli
gijos pozicija t ikrai yra tra-
ginga, nors laikraščiuose ir 

dalykus Lietuvos valstiečių mir t im nebaus- b u t į g e r a į 8 j dorais katalikais, I s k e l b i a m a > k a ( i &«&> ar ten ba
davo, i k a i p k a d D U V ( > me žiemos m e - ' ž n y ( M o s atidaromos. Kas iš to, 

Amerikos Lietuvių Kongresas Lietuvos tu. Be to, kas nesidžiaugia 
Demokratinei Tvarkai Atsteigti , girdėdamas 
apie šitokius baisius Lietuvos vyriausybės 
smurto žygius, kelia griežčiausių protesto 
balsų ir reikalauja, kad ta žiaurių valdovų 
klika, susitepusi Lietuvos žmonių krauju, 
tuojaus pasi t rauktų i r at iduotų valdžių at
stovams vyriausybės, kurių buvo paskyręs 
paskutinis teisėtai išrinktas (1926 m.) Lie-

i tuvos seimas — iki bus išrinktas Steigia
mojo JSeinio nusta tyta is pagrindais naujas 
seimas ir sušaukta tikroji Lietuvos žmonių 
a t s tovybė" . 

Nors šis nutar imas yra labiau panašus 
j iž Lietuvos, prisiųstų korespondencijų, .o 
ne į rezoliucija, tačiau ji tur i ir tokių pusių, 
su kuriomis galima būtų sutikti . 

gražia, vėsinančia medelio pa-
uksne vasaros metu? Toji mi
nt is mums tuoj primena skai
tymų. Kaip jauku, patogu skai 
tyt i po medeliu. Koks švtlnus, 
gaivus vėjelio dvelkimas. Bet 
gi, atsiminkime, ir knygų pa
sirinkimą. Kad ir novelė, bet 
j i tu r i būt dorumo principais 
pagrįs ta . Vengkime visokio 
literatiško, " i z m i š k o " šlamš
to. Daug yra gražios literatū
ros. J e i a b e j o j a m a j a m e nors, 
; ; / , | ' » ." ; l* f į į , ; • t 

pasiteiraukime pas savo kle
bonų, pasiklauskime gerų ka
talikų. J i e visados pasiruošę 
tuose dalykuose pa tar t . Su
naudokime atostogų laikų ge
ram, atnaujinkime savo soci-

Silpniausia rezoliucijos pusė yra ta? kad 
reikalaujama visokių laisvių Lietuvoje, rei
kalaujama ats teigt i demokratijų, bet apie 
Sovietų .Rusijoj esamų belaisvę, apie kruvi
nųjų bolševikų dikta tūrų užtylima. J u k Bu- alinius sąryšius (žinoma tik-
-ijoj yra daug didesnis žmonių persekioji-, tai gerus) , padirbėkime savo 
mas, žudimas, laisvės varžymas, negu Lie- ; tautai , lietuvybei, savo Bažny-

. _ ,_, v . . v _ J v. . . v 3>i T _, • j taukų Baznvcios neapvkanta 
tuvoj, tai kodėl neuzprotestuota ir prieš Ru- eiai, vienu, zodzlu, bukime, ,, „_^ ."į. _AI. . \ _ ,, / 
sijos kruvinųjų diktatūrų. j ka ip pirmiau minėjau, gerai 

katalikais. Mes suprantame, kad Rusijos vidujinių 
reikaių nenorėjo liesti komunistai, tai dary
ti j iems uždraudė Maskva, bet dėl to socialis
tai (Grigaitis ir Michelsonas) tų klausimų 
galėjo iškelti. 

KOMUNISTŲ - SOCIALISTŲ FRONTO 
NUTARIMAI 

Dabar jų kalbos ir rezoliucijos apie de
mokratijom reikalavimus Lietuvoje pasilieka 
nedaug teturinčios vertės, nes reikalauja to 
Lietuvai, ko nereikalauja Kusijai. 

Tai yra komunistų veidmaininga politi
ka, į kurių jie į t raukė ir socialistus. 

jei kunigų nėra. Manote, kad 
tai geram jos at idarytos. Ka-
rdeniško ir socialistiško tiks
lo atsiekiami tai padaryta . 
Supraskime, kad visos Meksi
kos valdžios viršūnėse nėra 
kitokio plauko žmonių, kaip 
tik bolševistinio nusistatymo. 
Tat kokio gero galima laukti 
iš tokių individų, kurie žudė 
ir žudo kunigus, vienuolius, 
kurie išvijo iš krašto visų. 
dvasiški jų, kurie vykdo anti-
katalikiškų bedieviškų krašto 
valdymo programų! Nejaugi 
tie materialistai, Katalikų Ba
žnyčios neapkenčiu bedieviai, 
momentaliai atsiverstų '! Die
ve duok! J ie siūlo žmonėms 
socializmų. Mes, katalikai , i r 
visi ki t i dori žmonės, vienaip 
į tų jų socializmų žiūrime: — 
materializmų ir didžiausių Ka 

Kaip žinote, tavorščiai, puolė su visais figuriais į 
prieš kiek laiko vokiško Ča- duobę ir vokiečiai. Dabar pa-
ii* Čaplino (Hitlerio) l'ige- sikvietę lietuvius į Berlynu, 
riu, vokiečiai buvo uždarę ]i&\ kokius ponus, vėl nori 
biznį su Lietuva. J i e figeria- p m į į i b i 7 n į m L i o t U v a . Ei-

v) t a ip ; lietuviai be vokiečių , . , . , 
. , f . . nant tokiom rokundom, J . 

niekur negalės gihuoti ir tu-
, j AI i : BcC\«* Kauno " K u n t a p l y Urt

ės badu numirti . Ale, kaip • * 
žmonės * sako, kas kitam duo- ! l i u i i r vokiečiams taip pa-
bę kasa, pats į jų įpuola. ! giedejo; 

Kai žmogus pavalgai, dar užpili byro. 
I r lipas gerėja ir unaro yra, 
O jeigu aigara, gali užrūkyti — 
J a u noris ir kitų už durnių laikyti... 

Taip mūsų kaimynui, kai buvo jis s<;tus. 
Lietuvks atrodė beveik idiotas; 
Lietuvis jam vagonais ėdalų grūdo, 
O jis tų lietuvį per laikraščius plūdo... 

- - Nereikia man nieko... — ant galo jis tarė . 
Taip taręs ir sienų nuo mūs užsidarė... 
Iš mūsų jis juokės, ir nosį mums rodė — 
O praktika kitkų šiandienų parodė. 

Praėjo kiek laiko, kaimynas išalk,, 
Aplink pažiūrėjo — visur žmonės valgo... 
Pakyla iš lovos, mėgina jau sėsti, 
Bet nauja problema — vėl nėra ko esti... 

I r vėl šis kaimynas iškišęs liežuvį 
Atilėga pavalgyt pas mūsų lietuvį* 
I r vėl a ts i randa pas jį mandagumas, 
I r vėl jo didybė išnyksta kaip dūmasi... 

Komunistų ir socialistų spauda džiaugia
si, kad jų " i i t ) i i t o " kongresas, įvykęs Cle-
velande praėjusį šeštadieni, buvęs gausingas 
ii atstovavęs visas sroves. Ypač džiaugiasi 
tuo faktu, kad jame nebuvę jokių nesusipra
timų ir ginču. 

Katalikiškam laikrašty 'The 
Hegister ' vadinamose kartu-
nose "S t r ange but Tru i , v 

f keista bet teisinga) M. J. 
Murrav, to skvriaus tvarkv-
tojas, įdėjo žinutę apie Lietu-
vų. Autorius pastebi, kad Lie
tuvoje yra gražus paprotys 
statvdinti gražius krvžius krv-
žkeliuose ir prie namų, prie 
vartų. Autorius taipgi paduo
da ir kryžių piešinius. Paste-

Sandarbč ių laikraštis pastebi, kad : bi, kad nupieštieji kryžiai sto-
" I i e t u v o s atstovybė Londone išleidžia vi nuo 1883 m. ir 1888 m. 

kas mėnesį laikraštuką anglų kalboj, ii.^vie-
timui vėliausių įvykių. Bet, mūsų įsitikini 
m U, tos informacijos kai kada gali padaryt i 
daugiau blogo, negu gero. 

IŠTIKRŲJŲ, N E V Y K Ę i AIŠKINIMAS 

Mes turime pasakyti , kad prie tokios Pav. kalbant apie Lietuvos Seimų iaik-
agitacijos, kokia buvo vedama per pusę me- raštuke pasakyta, jog rinkimuose yra išven-
tų už tų 'kongresų" , delegatų suvažiavo pa- g ta : "nenaudingos parti jų kovos i r kenks 
.yginamai nedaug. mingumo.. ." 

Katalikų draugijos kongrese nedalyva- Didžiosios Britanijos valdžia ir 'parla-
vo, dėl to kairieji be reikalo giriasi, kad i mentas sudarytas iš parti jų ir Lietuvos at
buvo i tstovaujamos visos Amerikos lietuvių 
srovės. 

Nebuvo ginčų, nes socialistai visai bu
vo pareidavę kemunistams, jokių reikalavi
mų nestatė ir komunistai kų tik norėjo, tų 
ir įvykdė. 

Komunistų i r socialistų ufronto'' kon
g resas" , anot " X - n ų " priėmė tokių rezoliu
cijų: 

" J a u netoli metai laiko, kai Lietuvoje 
tęsiasi valstiečių neramumai, kuriuos val
džia stengiasi sustabdyti vis žiauresnėmis 
ir žiauresnėmis priemonėmis. Valdžia areš
tuoja ūkininkus ir jų darbininkus vien už 
tai, kad jie pasako aštresnį žodį policinin
kui arba sueina pasi tar t i apie savo reikalus. 
Valdžios žvalgyba ir pasienio sargai puola 
ir žiauriausiai muša ramius kaimo žmones, 
jeigu pasitaiko didesnei jų miniai susirinkti 
miesto a ikš tė j 1 -u*Ka prie bažnytkaimio šve
ntoriaus — karp kad atsi t iko šių metų vasa
rio 36 dienų Šakiuose, 

stovybės pasigyrimai apie panaikinbnų .par 
tijų skamba įtart inai anglo ausyse" . 

Pasaulis ir ta ip žino apie tai, kad Lie
tuvos tautininko i neteisėtai kraštų valdo, tai^ 
kad be reikalo jų agentai užsieny tuo f ak u 
giriasi. Žinios apie parti jų ir organizacijų 
likvidavimus, apie laikraščių konfiskavimus 
Lietuvai garbės nedaro. 

Vienas katal ikiškas laikraš
tis, komentuodamas Meksikos 
katalikų persekiojimų, pabrė
žia svarbų faktų. J i s sako: 
" I š dalies mūsų šalis (Jimg-

Kalbėt socialistai daug kalba, 
bet ar iš kalbos žmogų pažin
si? Ar medį iš lapų pažinai, 
a r jis geras ar blogas. Vai
sius, ta t pažinimo daiktas. Tad 
jie gali skleisti visokias žinias 
apie religijos laisvę, bet mes 
gerai pažįstame bedievių di
plomatijų ir taktikų. Vien:;, 
mes, katalikai , tuo atžvilgi u 
galime pastebėti, kad Meksi
kos katalikuose plečiasi kata
likiškos akcijos realizacija ir 
tų akcijų - veikimų papildo: 
— solidarus, katalikiško mok
slo procesas. Kur gyvuoja re
ligijos nežinystė, ten nėra ir 
religinės kovos. Bet, kuomet, 
kaip dabar Meksikoje, žmonės 
pradeda suprast, pradeda su
vokt savo tikėjimų, tuomet ir 
imamasi tinkamų ginklų, kad 
apgynus tų tikėjimų nuo' be 
dievvbės. 

Todėl per derybas, jei jos tik Įvyktų, 
jveikėtų kaimynų tokį pasit iktų: 
Reikėtų nuvežti i maisto skerdyklų — 
Teijru mandagumo išeina mokyklų. 

Kasi dėl to, kr d beveik kiek- visa carų galybė subyr-jo į 
vienas dabartiniu depresijos dulkes. Net vardas Rusija 
laiku ir savo naštos sunkumo skradžion nudundėjo... O Lie-
pakankamai turi , o, gal, atvi- tuva?!... Vieton pražūtus , it 
rai kalbant, ir nelabai t iki į aušrinė sužibėjo padangėje 
geras sėkmes Vilniaus Vada- laisvų tautų valstybių tarpe, 
vimo darbuotės. R-iškia, ma Tiesa, likimo aplinkybė — pa • 
no, kad Vilnius liks neatva saulinis karas Lietuvą išlabv 
duotas. vino, bet jei nebūtų priruošta 

Rašančiam šiuos lodžius , pc <*irV« tam, jei nebūtų sųmo-
kalbu V. Uždavinio, nuo kele n i n ^ i v y i l J paruoštų imti valr 
tos rimtai neprotaujančių vie < ^ ° * vairų, ir drųsuolių gin-
ngenčių t ek j girdėti v e kų. t į h nu 0 priešų, tai nūdien 
"Vel tu i viskas... jau penkio- nebūtų laisvos lietuvių val-
lika metų, prask. ie,o, kaip le- <vbės ir lietuvių suvėlinės 
nkai tebelaiko Vilnių užgrobę t a i l t e - B u t u tik lenkų vadi-
ir jie geruoju jo neatiduos, n a m i " e l i ama i" , " c l i l op i i " , 

Vilniaus Vadavimo Darbuote ir V. 
Uždavinys 

^̂  _ 

PHILADKLPHIA, PA. — [ko kalbėti ir kur kitur. Gi 
Nuo balandžio 25 iki gegužės Pliiladelphijoje, be minėtų sve 
2 Philadelpliijoje viešėjo Vin- tainių, yra dar t rys lietuvis-
cas Uždavinys, redaktorius 

Mūsų Vi ln iaus" . Viešėjo be-
l lrundi krašte (Afrikoj) krikščionių skai veik visų savaitę, tačiau per 

čius tiek pakilo, kad-gali džiuginti kiekvi.nų tų laikų jis pasakė vos dvi ka-
katalikų. Šiame krašte per pastaruosius tre- l b a > s b ū t e n t 2 6 d balandžio 
jus metus katalikų mis ionier ia i laiinėjo HK), 
(XX) sielų. Apaštališkajam Urundi vikarui a-
paštalauti padeda 585 katechistai, 34 europie
tės vienuolės, 10 brolių vienuolių i r 60 kuni
gų, jų tarpe 11 vietinių. Bpžnvčios, kurios 
prieš keletą nn tų buvo labai erdvios, dabar 
jau visiškai nesutalpina tikinčiųjų. Tas j>at 
yra ir su Kunigų Seminarijom. Taigi Kris-
taus mokslo sėkla šio krašto g y ven tojuose 
rado gerų dirva 

kos svetainės: Lietuvių tauti
nė, Šv. Kazimiero ir Šv. An
driejaus. Kodėl j is tose sve
tainėse nekalbėjo? Todėl, kad 
vietiniai Vilniaus Vadavimo 
Sųjungos skyriai, ta ip kata
likų, ka ip ir liberališkų tau
tininkų, tose svetainėse, jam 
prakalbų neparengė. Kodėl ne 
parengė, nors V. Uždavinio 
Amerikoje darbuotę taip vi
sos, tautininkų žymesnės orga-1 nuopelnų; trenkė ir j jo sos 
nizacijos, ka ip ir katalikų Fe- tų, pagrįstų neteisybe ii 

Ket jis pakaktinai turėjo lai- deracijos u ig i r t a ir remiama, skriauda pavergtų tautų, ir 

po sumos Šv. Ju rg io svetai
nėje ir 3 valandų Lietuvių 
Muzikalėje svetainėj. Tiesa, 
dar kalbėjo kokias dešimts 
minutų per radio, pointbrizie-
čių klube ir penktadienio va
kare prieš sftujalę v ikėjų Lie 

ii^ Muzikalėje svetainėje. 

Lietuva ginklu ar ga.' drįsti 
kėsintis jį at imti f" 

Tokit uis tai visur reikia 
taip a tsakyt i : Tas teisybė, bet 
teisybė ir tas. kad Rusija ir 
jos carai buvo šimtų kartų 
g lingesni už pagyrų puodų 
— lenkus. Carai ne tik kad 
Vilnių, bet ir visų Lietuva, ir 
tai ne penkiolikų metų, bet 
suvirs šimtų metų buvo pa
vergę. Paskutinis caras, Ni 
kalojus antrasis, net ir var
dų Lietuvos norėjo pražudyt 
— praminė jų: Severozapadm 
k raju — "Š iau r vakarų kra
š tu ' ' ir iš visų dokumentų, 
bei kronikų žodį: Litva - Li 
tuva liepė aštriais peilukais 
išskutinėti. Tačiau Nemežis, 
(teisybės deivė) atlygina kie 
kvienam teisingai, suly# Jo 

4, 

kuo dabar lenkai anaiptol ne
drįs ta pi avardžiuoti. 

Likimo aplinkybė, ir tai gal 
net ir labai greit, gali mums 
sugrųžinti ir Vilniju, bei ki
tas j jagrobtas nuo mūs sritis, 
jei bus t ini paruošta dirva. 
Tad Vilniaus Vadavimo Są
junga dirba dvigubų darbų: j i , 
taip tarp mūs — lietuvių, 
kaip ir kitataučių, skleidžia 
aiškų, teisingų supratimų to, 
kad Vilnija teisėtai yra ne le
nkų, bet lietuvių ir vienkart 
paruošia dirvų Vilnijos grįži
mui prie Lietuvos. O tas grį
žimas, ka ip jau aukščiau mi 
nėjau, gali įvykti net ir gan 
greit, netikėtai. Lenkai, kurie 
nėra apjakę kraštut iniu naci-
jonalizmu — šovinizmu ir da
bar a tvirai sako: " J a k swiat 
sNviatem... nigdy nie byl nie-
uiiec poliakowi' bra tem' ' .^ 

(Tęsinys 4 pusi.) 
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS 
FACTS YOU NEVER KNKW?rr 

A k t o D i e n a M a r i a - Ijantri; nes tai buvo džiaugs-
n a n o l v i e m o *r k&rtu ė d e s i o valanda. 

* ^ ^* 'Buvo džiaugsmo valanda, nes 
jaunuoliai po keletos sunkių 
darbo metų paėmė į savo ra
nkas brandos atestatus. Džiau 
peši abiturijentai, džiaugėsi jų 
tėvai. Daugelis apsiverkė, žiū
rėdamas į šias iškilmes, klau
sydamasis šių jautrių pasiža
dėjimo ir atsisveikinimo kal
bų. 

Kartu šios iškilmės buvo ir Į 
liūdesio valanda, nes jaunuo
liai, praleidę čia kolegijoje ke 

Besiartinant vasarai visose 
^riokslo įstaigose prasideda a-
ostogos. Paskutinėmis dieno
jus vvksta kvotimai ir mok v-

klos užbaigimas — AKTO 
DIRXA tiems, kurie baigia 
mokyklų. Panašiai įvyko ir 
Marianapolio kolegijoje birže
lio 14 dieną. 

Prie šių iškilmių rengtasi 
iš kalno. Daiuc nemalonumo' 

QCrWL RESUCtfO l»4 SEfc-SlC*. GOO>FiSH 

PRtSOH 
OFFFNSE r o TAWT A pcw 
W»TKXJT A DOCTO&S 

PRESCZlPrkM)!!! 

ŲČmOPED FROMiyE OLD CUSTOM 
ir US/H6 SU6M? ANO HOMEY TO 

MCF*L THE PI5AGREEA3LE TASTJT 
OF MEOICINES.....'.. 

» . - " 

vjr. Cnpyrirht 1930, l.ip-oln Ne^y.papT Fea tu ru , Inr 

A nct?ETO«gpCOW O N AoeuveR 

ĄNO IT &VES MlU< 

/i-^jL->\-'--Tgy 
By H . T. E lmo 

M M * IM L.MBt«6. BEUSlUM, 
HBMCC. >T5 MrtMT 

C 
c 

IW CRtN5/=) IS 
MADE" O F 

X»~raenB 
OSKTTURV M 
EN6L/*«> IT 
WASTWe 
HE16HTOF 
FA6HOMPDR 

VSORESH06S 
wTrf PFftcTtCAuy 
s 

I 
/ 
N 

padare kelių dienų lietus, kn- , . . 
. . ' v .. ' , lėtą savo gražiausių jaunat-

n s nesustojo ne birželio 14 d. . .,' i • i • 
,. y. . __ ves metų, pilnu skaidriausiais 

sekmadienyje, kuomet i Ala- . . . .*. . 
.. ' , , . . v. atminimais, suristais artvmiau 

rianapoh trauke būriai svečiu | . . , .V1 v. . 
.„ . . ! w « . - . , , , . * [šiais draugiškumo ryšiais, ne
is įvairių Rytinių valstvbių, i 

rikos Lietuvių visuomenė, 
kaip džiaugiasi tosios visuo
menės vadai, matydami, kad 
jųjų eilės ne retėja, bet stip
rėja, daugėja, nes visas jau-

Eduardas Kundrotas, Wor-
cester, Mass. 

Aleksandras Petronis, No. 
Adams, Mass. 

Juozas Mekšraitis, Miners-
nuolių būrys, tikrai katalikiš- ville, Pa. 

daugiausia žinoma tėvai ir 
gimines tų jaunuolių, kurie 
turėjo gauti brandos liudiji
mų. Tų #i jaunuolių būta net 
85. High school baigusių 1(1 
ir ž. kolegijų — 15. Jaunuo
liai kilę iš Įvairių Amerikos 
lietuvių kolonijų. 

Iškilmės prasidėjo 9 valan-
dą ryto pamaldomis. Iškilnu -
ligas sv. Mišias prie viešai iš
statytojo š vtme.au si o laikė ere
li). Rektorius kun. dr. J . Na
vickas, asistuojant kun. J . Va
škevičiui dijakonu ir kun. J. 
Vosyliui subdijakonu. Iškil-
mėms pritaikintų pamokslą pa 
sake iškalbus mūsų profeso
rius kun. J . Vaškevičius. Prieš 
pat pamaldas į koplyčią at-
maršavo, tegomis apsitaisę, 

užmirštamais atminimais. Bu-1 k a i fįetuviškai' nusistačiusių 
vo sunku pasakyti tą pasku
tinį Su Diev! savo prieteliams 
gerb. Mokytojams, ypatingai 
savo mylimam Kun. Rekto
riui, pasakyti atsisveikinimo 
žodis savo brangiems drau
gams, su kai kuriais, gal jau 
niekad neteks susitikti. Gai
la palikti toji antroji tėviškė 
— Marianapolio Kolegija — 
Alma Mater. 

Programą pradėjo gerb. * 
Kun. Rektorius, pasakydamas] 
gražią kalbą, pasveikindamas 
atvykusius svečius. Toliau 
stud. Antanas Akstinas skai
tė savo High School '36 Me
tų Pranašystę. Stud. Julius 
Stankus atsisveikino High 
School baigiančiųjų studentų 
vardu; jam atsakė mokinys 

high school baigusieji ir pas- ' Alfonsas Janušonis. Kolegijos 
k ui juos kostiumuose kolegi 
jos abiturijantai. Per pamal
das giedojo kolegijos choras, 
gražiai pagiedojus solo kleri-
kui Tarnui Poškai, kuriuo 
klausytojai buvo susižavėję. 

Po pamaldų svečių priėmi
mas — pietūs. Valgomajame 

vardu atsisveikino stud. Jo
nas Šakočius; jam atsakė stud. 
Antanas Dranginis. 

Diplomus dalino ir savo žo
dį tarė gerb. kun. Augustinas 
Petraitis, šv. Kazimiero Wor-
cester, Mass. parapijos klebo
nas, didelis Marianapolio Ko-

turbūt niekad nebuvo tiekjlegijos prietelius bei rėmėjas, 
svečių, su viršum 100 asme- j žymus mūsų visuomenės va-
nų. Tai vis solemnizantų tė
vai, giminės, artymi draugai. 
Prie didžiojo stalo garbės sve
čiai, kolegijos vadovybės ypa
tingai šioms 

das? Jaunuoliai atmins iš ko
kio Lietuvio rankų jiems te
ko paimti brandos liudijimas! 

Akto Dienos kalbą pasakė 
iškilmėms pa- i garbus svečias p. Petras Dau-

kviestieji. Muzika garsintu- jžvardis, einąs pareigas Lietu-
vais skleidėsi po visos kole-jvos generalinio konsulo New 
gijos rūmus, parką, mišką. 

Antrą valandą po pietų į-
vyko Aktas. Programa nebu-

York. Gerb. Konsulas savo 
gražioje kalboje nušvietė jau
nuoliams kelią, nurodydamas 

vo ilga, bet labai iškilminga, ko iš jų laukiai plačioji Ame-

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
Copyright, 1914, 

stoja j visuomeninį darbą. 
Džiaugiasi gerb. Konsulas, 
jog nemaža šių jaunuolių ruo
šiasi vasarą vykti į Lietuvą 
ir tenai eiti aukštuosius mok
slus. Ši Akto Diena tai džiu
ginantis reiškinys Amerikos 
Lietuvoje šį gražų 1936 metų 
pavasarį. 

Be šių garbingų svečių Ak
to programoje kalbėjo dar se-
niausis Marianapolio mokyto
jas, tai kun. A. Būblys. Jisai 
savo ilgo gyvenimo patyri
mais nurodė jaunuoliams kas 
juos laukia už kolegijos slen
ksčio. Visos tos dangų siekia
nčios svajonės greitai išsibla
ško, kuomet jaunuolis susi
duria su realiu gyvenimu. Pa
skutinį žodį tarė gerb. Kun. 
Rektorius, kreipdamas dėme
sį į tai, kaip šioje iškilmin
goje valandoje nuo sienų iš 
auksinių rėmų žiūri į mus vei
dai garbingų mūsii Bažnyčios, 
Tautos vadų, šios Kolegijos 
Kūrėjų, kure savo milžiniš
kais darbais paliko mums gra 
žiausius darbštumo ir pasiau
kojimo pavzdžius. Sekime jų 
pėdomis, vykdykime tai, ko 
išmokome Marianapolyje ir 
atnešime džiaugsmo savo se
niems tėveliams ir visai mūsų 
tautai. 

High School baigė šie jau
nuoliai: 

Stasys Saplys, Detroit, Mi
eli igan. " * 

Pranas Balčiūnas, Chicago, 
111. rwy 

Jonas Grina, Lawrence, Ma.-
ssachusetts. 

Antanas Akstinas, Brock-
ton, Mass. 

Pranas Dūkštą, Brockton, 
Mass. 

Vincas Urbonas, Waterbu-
ry, Conn. 

Julius Stankus, New York, 
N. Y. 

Petras Venslauskas, New 
York, N. Y. 

Juozas Hkevičius, Nashua, 
N. H. 

Jurgis Juodelis, Newark, 
N. J . ^ 

Pirmaisiais mokiniais išėjo: 
Pranas Balčiūnas, Antanas A-
kstdnas ir Jonas Grina. 

Ž. Kolegiją baigė šie jau
nuoliai: 

Vladas Alinkas, Braddock, 
Pa. ••:' ' ; • [ * ! • 

Antanas Bambalas, Chica
go, 111. 

Juozas Kamandulis, Brodk-
ton, Mass. 

Juozas Gudas, Worcester, 
Mass. 

%Jonas Savukynas, Pitlston, 
Pa. < ^ f' 

Bronius Mažukna, "VVorcęs-
ter, Mass. 

Jonas ir Stasys Lukšiai, 
New Philadelphia. Pa. 

Leonas Pečiukevičius, Phi
ladelphia, Pa. • 

Pranas Kašėta, Wilkes -
Bar r e, Pa. 

Juozas Stanionis, New Phi
ladelphia, Pa. 

Jonas Šakočius, Pittston, 
Pa. , ~>f; 

Pirmais mokiniais išėjo: Le
onas Pečiukevičius, Bronius 
Mažukna ir Antanas Bamba-
las. 

Savo Vyresniems Draugams 
linkime geriausio pasisekimo 
ir gausiausios Augšeiausiojo 
palaimos! 

dinČias gėles, išpuoštus na
mus ir išgirdę linksmai jauni
mo juoką ir dainą rodos kad 
šie namai išpuošti vestuvėms 
— ištikrųjų šis Marijos mies
telis šiandien linksmas, tačiau 
tuo pačiu laiku ir liūdnas. 
Nors mums ir liūdna išleisti 
jus iš mūsų tarpo, tačiau tuo 
pačiu laiku mes ir džiaugia
mės sykiu su jumis, — nes 
šiandien Jūs esate sulaukę sa
vo Akto dienos, kuriai per še
šerius metus ruošėtės. 

Gerai mes atsimenam, kai 
kartu su jumis mokėmės, kar
tu dirbom ir kartu koplytėlė
je meldėmės — vienu žodžiu 
kartu gyvenome. Taip, gyve
nome kaip didelė šeima, dabar 
'jūs baigiantieji šiandien ap-
leidžiate šią šeimą. Nors jūsų 
vietas užims kiti, vienok jūsų 
darbai, nuopelnai moksle, dra 
moję ir sporte niekad iš mū
sų atminčių neišdils. 

Paprastai, jaunam studen
tui bepradedant mokslo metus 

_. ... j kolegijoje, rodos, kad tie še-
' j šeri metai bus sunkūs ir ilgi. 

venime po kiekvieno džiaugs
mo seka ir nuliūdimo valan
da. Šiandien mes išleidžiame 
mylimus draugus į seną ir gu
drų pasaulį dirbti garbingą 
darbą. Liūdna nes nežino-

ateities laidas. ŠĮ penktojo sky 
riaus studentų iš širdies gel
mių plaukiantį linkėjimą, ku
rį man tenka garbė Jums pa
linkėti, kiekvienas penktojo 
skyriaus studentas pagrįs ma-

me kada vėl išgirsime jų link- įdomia į Tą, kuris žmonėms 
ne tik linki, bet ką linki tą ir 
suteikia. 

Lai Dievas Jums laimina! 

smus balsus. 

Priėmę iš garbaus išeivijos 
vado rankų brandos paliudy
mą ir atsisveikinę su Jūs my
linčiais auklėtojais dar kartą 
pažvelgiate į šį širdžiai taip 
mielą ir atsiminimais taip 
brangų Marijos Pilį — Jūsų 
Alma Mater, tai ši alma ma
ter, o ypač toji tikroji dan
gaus Motina, Kurios garbei ir 
globai šis tikėjimo ir mokslo 
židinys yra pavestas, visados 
jums būna įkvėpimas, o sun
kiose gyvenimo valandose pa-' 
guoda, šviesios ir laimingos 

Junior High Graduanty 
Vaidinimas 

HARTFORD, CONN. — Bi
rželio 11 d. parapijos mokyk
los salėje Junior High School 
graduantai-ės, vadov. seserims 
mokytojoms vaidino gražų vei 
kalą 'Paauksuotas jaunimas\ 
Tai vertimas iš anglų kalbos. 

(Tęsinys 4 pusi.) 

ATSISVEIKINIMO KALBA 

.(Pasakyta K. Dranginio) 

Didžiai Gerbiamas Rekto
riau, Didžiai Gerbiamas Pone 
Konsule, Brangūs Mokytojai 
ir. mylimi draugai - studentai. 

Šiandien šiuose gražiuose 
rūmuose mums tenka garbė , bingas - tai yra 

Bet kaip dūmai nuo ugnies 
išnyksta taip ir tos mokslo 
dienos greit praėjo. Jūs bai
giat mokslus šioje mokslo 
šventovėje ir einate į platųjį 
pasaulį, kur laukia jus gar
bingas darbas, tačiau pilnas 
vargų, rūpesčių ir ašarų, bet 
vis dėlto tas darbas yra gar-

vadovau-
dalyvauti Kolegijos akto die 
noje. Pažvelgę į šias žavim 

ti lietuvių visuomenei. 
Kaip gamtoje saulėtą dieną 

<<.ias gamtos puošmenas, į žy-'dengia nyki naktis, taip O'V 

ŠUKYS -- 000DY -- 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 Insurance — Ugnies, Viesulo, AutomobUiu, 

Stiklų ir t. t. 
.J 

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 

130 W. RANDOL.PH ST., CHICAGO, ILL. 

NORTH | 
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NAUJOSIOS ANGLIJOS 
ŽINIOS 

JUNIOR HIGH GRADU 
ANTŲ VAIDINIMAS 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
Vaidinime dalyvavo: L. Vis-
mintas, E. Karandaite, A. Ra
kauskas, P. Marčiulionis, E. 
Bartusevičiūte, G. Ambotaite, ! 

O. Slifkaite, T. Labanauskas, 
S. Šrupšas, V. Baltas ir J . 
Bagdis. Aiškintoja programos 
buvo J . Mališauskaite. Visi 
puikiausiai atliko savo roles. 
Mane, ištikrujų, stebino, kaip* 
visi jie gražiai vartoja lietu
vių kalbą. I 

i 
Veikalelis vaizdavo, jog au

ksas — pinigas ne viskas. Dau 
giau reiškia gyvenime laime. 
Išktlta ir darbo garbe. Dora 
— buvo svarbiausia tema. Gra 
žus, susipratęs šeimyniškas gy 
venimas ir 1.1. 

Žmonių atsilankė neperdau-
giausia. Bei kurie atėjo, tik
rai nesigailėjo. 

Po vaidinimo kalbėjo kle
bonas kun. Anibotas apie vei
kalo turinį; paskui ragino jau 
nimą prie darbo, mokslo ir 
Įvertinimo tėvu pasiaukojimo 
JŲ 

UNCLE WIGGILY»S TRICKS 

Ye.3, Onele Wicf, 
Iii Ui you , 

squirt d litiie 

mergaites ir 34 vaiki
nai, viso 71. 

Iškilmės buvo bažnyčioje. 
Kun. dr. Ražaitis iš Lietuvos { 
pasakė labai gražų pamokslą. 
Klebonas kun. Valantiejus su-

—__--______ teikė diplomus. Bažnyčia bu-
13 berniuku ir 13 mergaičių. City ir Waterbury. Grieže Lie v o P i l n a ž m o n i l J - Palaiminime] 
Per gražias gi'aduation pama- tuvių Young Meiodians Radio y u ^ e i ^ kun. dr. Bružas ašis-
ldas bažnyčioje, su palaimi-

Į New Yorką, ir atgal ba sustojimo. Didelis Douglas 
keleivinis lėktuvas, kuris praėjusį sekmadienį nulėke iš 
Chicagos į New Yor&c ir grįžo atgal. Visa ši kelione 
truko 8 valandas ir 5 min. Bendrai ėmus, lėktuvas darė 
]|30 mylias į valandą. 

ge 37 VILNIAUS VADAVIMO 
DARBUOTĖ IR V. 

UŽDAVINYS 

Prie progos ir apie V 

m., 

i r*. 
davinį. Jis yra gimęs 3 d. gv-

i gūžes, 1902 m., Mergažerio 
kaime, Vilnijoj. Pusę metų tu-

i redamas su savo mamele iš-

Sajungos Centro narys - da 
buotojas, Vincas Uždaviny 
be kitko, dirbdamas už Vi 
niu, yra pasakęs virš du tūk 
tarieius kalbų ir įkūręs v i 
du šimtus Vilniaus Vadaviir 

gerovei. 
mergaites ir keli be

rniukai pašoko lietuviškų šo
kį. Paskui graduantai-es suni-
formose) padainavo, o O. Sli-
l'kuite gražiai pasakė atsisvti-
kinimo kalba. Sugiedojus Lie
tuvos himną, visi skirstėsi na
mo. 
Tveriasi lietuvių ekskareivių 

postas 
Veiklesnieji Hartforde lie

tuviai darbuojasi, kad sutve
rus lietuvių ekskareivių pos

ūniui, dovanų teikimu pritai
kintų pamokslų pasakė Hart
fordo diecezijos parapijinių 
mokyklų inspektorius, kun. 
Austin Munich, kuris pažy
mėjo, kad lietuviai turi antrų 
iš eiles Junior l i igh Sehool 1 
visam Hartforde. (Katedros 
mokykla turi vieniu o mes, lie
tuviai, kitų). Be to, išgyrė 
lietuvaites sesutes Pranciškie-

orkestrą, o trys chorai šau- J " * * k u n i g w » s Kartonui ir 
mai padainavo. Tai buvo Bri- r l P u l * 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
"Ka ip pasaulis pasauliu... nie keliavo Amerikon, pas tėvų į 
kuomet nebuvo vokietis ten- Omaha, Nebraska. Tariau A-j Sąjungos skyrių. Jis yra, 1 
kui broliu"... J i e sako, kad j menkoje neilgai užtruko, nes Vilniui Vaduoti Sąjungos, da 
kvaila ministerio Beko užsie-11908-9 metų su tėveliais grį- ir Žurnalistų Sųjungos ir Ti 
nine politika suteikė progos 
sustiprėti Vokietijai, turbūt, 

žo į Lietuva, kur jam, kaipo ! rizmo Sųjungos ir Lietuve 
neturtingų tėvų sūnui, teko j Foto Mėgėjų Sųjungos ir 1>1 

Aleksio, šauniai labai gražiai niai: A. Pečiukonis, E. Kri 
įpagrieže kelis kūrinius. nauskaite, L. Krivinskaitė, K. 

Jsidemekite! (Jriška, G. Lusaite, K. Kar-
Birželio 28 d. hartiovdieeiai eiauskaite, S. Talmontas, O. 

rengia milžiniškų piknikų Sv. PaJusk'aite, P. Kliknaitė, J. 
Trejybes parap. naudai. Pik- Blinstrubas, J . Miketaitė" ir 

prantama, ar lietuviai stosjmnazijų ir keletu metų studi-,— Vilniju iš nagų klasting 
jiems į talkų, kol nebus su-f javo Kauno universitete. Lai- 'okupantų — lenkų, kad sugr 
gražinta Lietuvai tas, kas iš ' kraštininkijos studijų reika- (žirnis ją Lietuvai. 

tes, kaipo labai gabias ir ko- nikas bus Cliarter Oak Park S. Abromaitis. O geriausia 
mp.tetingas mokytojas. darže, West Hartford. Prasi- mokiniai lietuvių kalboje pa-

Dovanas gavo visi gradn- '^ės nuo pietų. Be šokių, ir sirode Genovaitė Lusaite ir 
antai-ės. Už ypatingos paai^Įmuaako^ b^yi r^gpt r tc^ ib ig i - Pr«n,fptffr Ufoftttftf 
žymėjimus moksle pirmų do- mas, baseball ir t.t. Lietuviai 
vanų gavo A. Masulis, antrų' hartfordieeiai, visi atvažiuo-
— E. Bartusevičiūtė, o trečių jkit į savo parapijos piknikų. 

Tai tik vienų sykį į metus ir 
tai savo parapijos naudai. Te-

A. Kakauskas. Tos dova 
nos rodo, kad užsimoka dirb 
ti ir mokytis. ko girdėti, kad žada atvažiuo-

Garbe ir tėvams, kurie t i e k i t į d a u S sėtuvių iš Waterbu-
daug padės triūso . vaikelių . r •» k i t u »*<***• G e r b - k l e " 

tų. Daugiausiai darbuojasi S. ' mokslui. Reikia neužmiršti ir j h o n a * k u n - Anibotas nuošir-
šnip^as ir B. Anibotas. Jau ' g, rb. klebono, kuris daug da- ; d ž i a i kviečia visus Conn. val-
turi iki 25 narių ir štabas iš- rbo prie mokyklos ir gerb. s e - ' ® ^ 8 lietuvius į parapijos 
rinktas: komanderis V. Žal- >uėiu, kurios taip uoliai pasi- pikniką. Pasimatysime, 
nieraitis, viee komanderis A. i švenčia lietuviams. 

Sveikinam naujus graduan-
tus-es ir linkini prasimušti 
kuoaukščiausiai moksle. Gerb. 
klebonas per iškilmes priėmė 
nuo gerb. alumnų stambių do
vanų mokyklai. Gražus pavy
zdys ahimnų. 

Per parapijos piknikų, kaip 
praneša kleb. kun. Valantie-

jos buvo smurtu ir klasta iš
plėštai . . 

Todėl, kaip kas gali, taip 
remkime Vilniaus Vadavimo 
Sųjungos darbuotę. Kas gali, 
lai pinigais; jie yra galingiau-
šias ginklas! Kas ne, tai plun
ksna, gyvu žodžiu, platinimu 
Vilniaus Vadavimo pasų įr 
ženklelių lipdymui į juos; pla
tinimu "Mūsa. Vilniaus" ir 
kitų Vilniaus Vadavimo Sų
jungos leidinių. Visi, kurie 
meldžias, te nepamiršta Vil
niaus ir savo maldose, ypa
tingai dabartiniu laiku visur 

lais yra aplankęs daug įvai-, 
rių valstybių. Kaipo rašėjas, > 
jis yra jau tiek prirašęs raš
tų, tai}) publicistinių, kaip ir 
beletristinių, kiek daug kitų! 
rašėjų, net laike savo viso ii- j 
go amžiaus, nes t ebė tų pn- : 
rašyti. 

Todėl, te jam toj darbuc 
tėj — kovoj už Vilnija Vade 
vu būna patsai Visatos Kurt 
jas! Lai Jis laimina kiekvic 
nų jo žingsnį! 

Fią tL. Fiat L. 
K. VidikauskaJ 

Kaipo Vilniaus Vadavimo PLATINKITE "DRAUGĄ 

& 

iStengkimės kuogražiau priim-
jus, dovanas laimėjo šie asme- !.. , - , • AT , a 
0 ' J

 fti Vilniaus vadavimo Sųjun
gos atstovų, Vincų Uždavinį 

Lai visi baigę mokyklų pa
silieka ištikimais Dievui, A-
merikai, Lietuvai ir savo Al
ma Mater, šv. Trejybės mo-
kvklai. 

Didelis Trijų Draugija 
Piknikas 

Birželio 14 d., Union City, 
t'oun., lietuvių drrže, Įvyko 
smagus lietuvių piknikas. Da
lyvavo daug žmonių iš Hart
ford, AVaterbury, Bridgeport, 
Ansonia, Naugatuek, Union 

LIETUVIAI DAKTAKAI 

Urbonas, rast. t \ Jankauskas, 
finansų rast. S. Šrupšas, ka
sininkas J . Sakis, marš. A. 
Kurtinaitis. 
• Susirinkimas bus birželio-28 
d. Visi ekskarciviai kviečiami 
atsilankyti. Postus, kaip žino
me, turi Xew Britain, Water-
bury ir Bridgeport lietuviai. 

(ira/J dvasia gyvuoja tarpe 
lietuviu ekskareivių Conn. va
lstybėj. Tų pavyzdį turėtų im
ti ir kitų valstybių lietuviai 
ekskareiviai, kurie iki šioliai 
dar neturi savo, lietuviško po
sto. 

Maloni žinute 
Teko girdėti, kad AVethers-

l'ield lligh Sehool yra du lie-
tuviai mokytojai: prof. Babi-
Jas ir Viesulaitė, abudu iš 
Noi w ood, Mass. Linkime jiems 
pra>imišti į kolegijos ir uni- j g [ C A N a J j J J 
versi tetų profesorius. 

Prof. Babilas seniau }>adė-
davo vietiniam jaunimo bas-
ketball rateliui. 

Apsives 
Šiomis dienomis gavome 

kvietimus nuo Dr. M. Miko-
- lainio, kuris apsives su lietu

vaite Olga Berzetes iš Brook- , DANTISTAS 
lyno. Dr. Mikolainis yra ne 1446 So. 49th Ct^ CIcero^UL 
tik geras daktaras - ehirur- v tam., Ketv. ir Potn. 10—9 vai. 
gas, bet ir patriotas katali- į p £ « į J C - J ^ « - » , _ 
kas. • 

Parapijos Junior High 
Schcol mokslą metn 

užbaigimas 
Birželio 12 d. bažnyčioje į-

vyko pirmas mūsų Junior 
High Sehool mokslo metų už
baigimas. Graduantų buvo 26: 

Graduation Iškilmes 
W a t e r b u r y 

nys: John Stokes (No. 6178), f 
A. Radauskas (No. 3548), To-
ny Altelton (No. 2525), F . 
Ramanauskas (No. 4616), Ste-

ive, Box 563, Oakville (No. 
Birželio 14 d. įvyko 25-asis 8476), M. Balanda (No. 4224) 

ir visur jam tinkamai priruo-
škime dirvų jo kilniajai dar
buotei. 

van.s parapijos klebonijoje. 
iš eiles teikimas diplomų šv. ir Joseph G. White Portland, j(j Conoress ave AA'aterburv 
Juozapo parapijos graduan- Conn. (No. 3511). Conn. 
tams-ems. Šįmet mokslų bai- Laimėtojai gali atsiimti do- = 

Važiuokit j Lietuvę! 

EKSKURSIJOS 
Ant Visu Laivu 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKE WICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 

Res. 6924 S. Taiman Ave 
Ees. TeL GROvehill 0617 
Offke Tel HEMlock 4848 

DR. J. J, SIMONAITIS 
2423 W. Marquette Road 
JYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VM 2-^ ir 7 - 9 vak. 
Ketv. ir N'edoliomis susitaru> 

OR, F. C. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

K e t v e r - a i s pagal sutart i 
2305 So. Leavitt St. 

Tei. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
CANal 

AKIŲ GYDYTOJA! 

Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

DR. J . J . K0WAR 
(KOWAJRSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

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

Tei. 0257 
Res. PROspect b659 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7830 
Kama Tei PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

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

Vafendoa 1—3 ir 7S 
Seredomis ir Nedel. pagal sutartį 

REZIDENCIJA 
- 6631 S. Caiifornia Ave 

Telefoną* BENMie 7US 

OR. 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 
Tei BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai . : nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

TeL Ofiso BOUlewd 5913—14 
Bes. VICtory 2343 

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

736 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VTRginia 0036 

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

^ s ^ 
DR. VAITUSH, OPT. 

LIETUVIS 
OPTOMETRIOAIiLY AKIŲ 

SPFOTAIiTSTAS 

l*Hlen)Cvins aklu įtempimą, kuris 
Ntl priežastimi tcahos skaudfijimo. 

ivaį^kno akiu aptemimo, nervuotu-
mo skaudamą akių karštį, atitaiso 
trumparegystę ir toliregrystę. Priren
gia teislnerai akinius. Visuose atsiti-
ktrf>u«>8e psrzaminavimas daromas su 
°lektra. parodančia mažiausias klai
das Sppolal* atyds atkF*»lpi»ms i 
mokyklos valkus. Kreivos skys at.l 
taisomos Valandon nuo to tkt » v 
Nedalioj nuo 10 iki 12 Dsnjrelv »t 
«iiikiniŲ akys atitaisomo- be akiniu 

| Kainos pitfau kaip pirmiau 

4712 SO ASHLAND AVE. 
Phone Bouievard 7589 

BUICK 
ir 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIBMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

806 W. 31st St. Tel. Victory 1696 
V 

DOMININKAS KUKAITIS IR KASTAS SABONIS 
Bendradarbiai 

-y, 

r 

DR. A. J. MANIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 2519 W. 43rd S i 
Valandos: 9—10 ryto ir 5 - £ vak. 

Tra&adiaoiaia ir $ak*na4iaąi*i» 
MffaJ mUrtj 

i l A i A i f l _ _ D A K T A B A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 labos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas lHDway 2880 

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

vai. po pHttų ** n«o 7 iki 8:3tt ?al. 
takiai I 

OR, MAURIGE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YARds 0994 

Ras.: Tel PLAza 2400 

VALANDOS: 

V. 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRiSTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS:'kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 .vak. 
TeL CANal 0523 

..„therdressm^ 

i 

Ofiso ir Namų Tel. Cicero 3656 

DR, J, SHINGLMAN 
•t 4930 We*t 13th Street 
Jo speciališkumas yra širdies ligos 
ir reumatizmas. 
VALANDOS: nuo 10 iki 12 iš ryto, 

Vr* l O ^ T r y t a ^ 3 i i ' T S r v a I į ̂ ^ * P° ^ ^ T 7 f * 

Geresnių sudėtinių! 
Naujas receptas! 
Išmaišyta specia
liu, rūpestingu bū
du! 
Puijkus skonis! 

ftfti 
f & 

Neddliotnif nuo 10 iki 12 diena Nedeiiomis pagal sutarti i 
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n R A n o A s 

VIETINĖS ŽINIOS 
Marquette Park 

Žinutes 

MŪSŲ parapi jos piknikas bi
r e l i o 14 d. labai gerai pavy
ko. Oras pasi taikė gražus i r 
šiltas. Parapi jonų i r svečių 
suvažiavo tūkstant inė minia. 
Visi linksniai ir gražiai pavie
šėjo, o parapi ja i pelno padarė 
virš $1,300. 

Klebonas ir komitetai dėki
ngi aukotojams: F . Muscarel-
la, J . Pužauskui , M. Narvi- būtent : Šv. Kryžiaus ligoni- J keletas klerikų ir P . Zauberis. 
dui, J . Pankui , K. Kakūnui, nė, š v . Kazimiero vienuoly- Vakarienė buvo skoningai 
J . Kair iui , S. Petrauskui , S. |nas i r mergaičių akademija, o priruošta. Janušauskų šeimy-
Dantai , J . Poczulp, K. Stasiu- taipgi Šv. P . M. Gimimo pa- .noj visados malonu lankytis, 
kait is , J . ( judmanai už valgo- . rapijos bažnyčia ir mokykla. 'Niekuomet neatsisako nuo ge
nius daiktus , o J . Jonikui ir j Tai Chicagos lietuvių katali- rų darbų. Visuomet visur pri-
graboriui Pavlavieiui už ge-jkų tvirtovės. Nenuostabu, kad sideda. 
rimus. Ta ip gi darbininkams-1 į šią koloniją lietuviai krau 
ėms už pasidarbavimą, o pa- i tosi apsigyventi, 
rapijoiiams ir svečiams už a t 

nijoje t ikrai gražu. Čia pa t di
džiulis Marąuette parkas , kur 
dabar Amerikos valdžios dar
bininkai rengia kelius, deda 
šviesas ir gražina visą daržą. 
Ka ip visai įrengs, ta i Marąue
tte park bus v i tnas gražiau
sių Chicagos miesto parkų. 
Ypač mums, lietuviams, šis 
parkas y ra brangus, nes jame 
randasi didvyrių Dariaus i r 1 Lietuvos liaudies m.nas . Lietuviškų raštų juostos, me~ 
Girėno didžiulis ir gražus pa- jniškai spalvas suderinus, yra labai gražios ir rodo lietuvių 
minklas, o prie. jo netolimais tautos aukštus meniškus gabumus, 
trys lietuvių didelės įstaigos, p 

būtent: Šv. Kryžiaus ligoni

ai lankymą į pikniką. Lai Die
vulis jums visiems gausiai at
lygina savo malonėmis. Ki tas 
piknikas bus rūgs. 6 d. 

] 
Kiek laiko atgal dr. J . Ro-

Tą patį vakarą įvyko bim-
co pa r ty Tėvų Dominikonų 
vienuolyno naudai Kalvaičių 

sell ir dentistas Šimkus prie- ir Gurskių namuose, 4601 So. 
me Moterystės Sakramentą 
mūsų bažnyčioje, o birželio 23 
d. dr. F . Venskūnas ir Aldo
na Staliliūnaitė žengs prie to 
paties aukuro, kad priėmus 
Moterystės Sakramentą ir ga
vus Dievo palaiminimą. Dr. 
F. Venskūnas pasekmingai sa
vo profesijoje darbuojasi, o 
A l d o n e l e p e r k a i k u r į l a i k a 

ėjo, pareigas, slaugės ; Šy. }vry-
amv-itg* * ii*.. n K {:.'.• ' • . 
ztfaus ligoninėje. Ah.udu *geri 
lietuviai - katalikai. Ilgiausių 

Paiapi jos mokyklą šįmet 
baigė 31 vaikučiij. Birželio 7 
\ \ kaiv buvo užbaigimas mo
kslo metų. Ses rys su vaiku
čiais prirengė gražų ir Įvai
ru programą. Be vietinio kle-
i»o»o, dar kalbėjo 4 t D r a u g o ' ' 
reti. L. Šimutis, kurio suftus 
J J o S S t a s - i r g i ^ g e %v?$*Ė. 
Gimimo mokyklą. Tai jau ant
ras iš eilės, nes Leonardas pa- metų! 
baigė 1935 m. Dr. A. Laurai-
ti suteikė dviem berniukams Praei tą sekmadienį mūsų ba 
dovanėles už sveikiausius ir žnyčioj tapo pakr ikš ty tas dr. 
geriausius dantukus. !J. Kadzewickų sūnelis vardu 

Mūsų parapijinė mokykla y- ! V^ineentas - Juozapas. J i e jau 
r a registruota ir tur i pilnas augina dukrelę Janetą. KaP. 
teises, kaip ir Chicagos vie
šos mokyklos, nes pabaigus 
eina be jokių kliūčių į aukš
tesnes mokyklas. Svarbu, kad 
visi lietuviai leistų savo vai
kučius į parapijinę mokyklą. 

Šią ir kitą savaitę bus kuni
gams rekolekcijos ir mūsų pa 
rapijos kunigai išvažiuos vie
ni šią savaitę, k i t i kitą. 

Vasarai atėjus, mūsų kolo-

JONAS PHILLIPS 
(PILIPAVIČIUS) 

Mirė birželio 22 d.. 1936 m., 
3:15 vai. ryte , s u l a u k ė s 59 m e 
tų a m ž i a u s . ^ ^ * 

Kt lo iš T a u r a g ė s apskr . , K a l 
t inėnų p a r a p . L ie tuvoj . 

P a l i k o d ide l i ame n u l i ū d i m e 
mote r į Mari joną, po t ėva i s Di-
n a t a i t ė , 3 s ū n u s : J a m e s ir m a r 
čią France©, Mykolą i r m a r č i ą 
Rose ir An taną , seserį S tefa
ni ją i r švogerį P e t r ą R u p l ė 
nus, s e s t r s sūnų Simoną P e 
t rav ič ių i r g imines ; o Lie tuvoj 
2 bro l ius : A d o m ą ir Antaną , 
i r g imines . 

K ū n a s p a š a r v o t a s 3239 Li-
t u a n i c a Ave. 

La ido tuvės įvyks ke tv i r t ad i e 
nį, birželio 25 d. I š n a m ų 8 
vai . r y to bus a t l y d ė t a s į Šv. 
J u r g i o p a r a p . bažnyčia, ku r io j 
įvyks gedu l ingos p a m a l d o s už 
velionio sielą. P o p a m a l d ų 
btis n u l y d ė t a s į šv . K a z i m i e r o 
k a p i n e s . 

Nuoš i rdž ia i kv ieč i ame visus 
g imines d r a u g u s - g e s ir pa2y-
s t a m u s - a s da lyvau t i šiose la i 
dotuvėse . 

N u l i ū d ę : Moter is , S ū n ū s , 
Marč ios . Sesuo, Svogeris , Se
s e r s S ū n ū s i r Giknlnės. 

La ido tuv ių d i r e k t o r i u s A. 
Masalsk is . Tel . B O l ' l e v a r d 
4139. • 

So. Chicagos Žinios 
• 

Birželio 14 d. Šv. Juozapo 
parapijos svetainėje įvyko gra 
ži programa, kurią išpildė pa
rapijos mokyklos vaikučiai se
selių Kazimieriečių gražiai p r i 
rengti . P rograma užsitęsė virš 
valandos laiko, o po jos bu
vo pasilinksminimas arba ba
lius. 

Programoj buvo dainų, dia
logų, šokių muzikos, ypatin
gai juokingas veikalėlis *JSTe-
užmokejęs' vietinių seserų mo 

fkytojų kūrinys. 

Dainoms bei šokiams pianu 
akompanavo vietos varg. K. 
(Jaubis. 

Keikia pastebėti, kad su 
minėta programa įvyko i r 
istorinis šios. kolonijos daly
kas, būtent, pirmą k a r t šios 
2>arapijos mokyklą baigė t rys 
bernaičiai ir viena mergaitė. 
(Javo užbaigimo pradžios mo
kyklos diplomus sekantieji : 
Aldona Šnekutis, Antanas Stu 
lga, Stasys Grigalaitis i r J. 
Pali l iūnas. Raporter is 

Washtenaw. Žmonių prisirin
ko labai daug, užpildyti abu 
f lėtai. Pada ry t a gražaus pel
no. Pramogoj dalyvavo ir do
minikonas tėvas Cos. Žvirblis, 
kun. A. Valančius, kun. Lu
košius i r keletas klerikų. Pr ie 
bunco daugiausiai prisidėjo 
ivalvaičiai, Janušauskai , (Jur-
SKiai, P . Staržinskaitė, P . Ja-
nčausfcaitė, S. Šimkienė, P . 
Barskis, E . Gedvilienė. Dau
giausia tikietų išplatino: U. 
Zauberienė, Janušauskienė1, 
Gurskienė, Šaučiūnienė, Nor-
butenė, E. Gedvilienė, P . Star-
žinskaitė, B. Janušauskai tė ir 
B. Kalvaitė. Visi atsilanku-
sieji gavo gražių dovanų i r 
buvo pavaišinti . 

Dom. tėvas Coe. Žvirblis ir 
rengėjos širdingai dėkoja vi
siems, kurie prisidėjo ir atsi
lankė. Svečių buvo ne vien iš 
Town of Lake, bet iš Brighton, 
Park , Marąuette Park , Bridge-
port, Cicero, Atlantic ir Su-
mett. Rap. 

kad pirmutiniai nebuvo tei
singi žriionės, bet jie nuo ma
nęs gavo kontraktą. Building 
and Loan Ass 'n liepia man 
pačiam pasitaisyt i r j ie už
mokės už darbą. Aš jau be
veik baigiu taisyt, bet pirmu
tiniai vyrai užpuolė mane ir 
sako, kad jie turi taisyt, o ne 
aš. Building and Loan Ass 'n 
sako nieko negalį gelbėt. Ką 
turiu d a r y t ! 

ATSAKYMAS: J e i įrodysi
te, kad kontraktas y ra gautas 
ta ip sakant "|>rocured by 
falše representat ion", teismas 
tokį kontraktą visados panai
kina. Veikiausia turėsi teis
mą. 

KLAUSIMAS: Gavau jud-
gementą $2000 prieš vieno na
mo savininką. J i s turi $4000 
morgičius ant to namo, bet 
tas namas dabar y ra forklo-
zuotas ir parduotas. Žmonės 
sako, kad mano $2000 pražus. 
Aš nepaisyčiau kiek tas kai
nuotų, bet norėčiau išgelbėt. 
Namas yra daug vertesnis, ne
gu $6000. 

ATSAKYMAS: Je i namas 
forklozuotas ir parduotas ir 
dar " r eden ip t ion" laikas y-

jis sakės esąs iš apdraudos ' r a nepasibaigęs, jūs tur i t štai 

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

TEISIŲ SKYRIUS 
i Veda adv. Charles P. Kai 

6322 S. Western A v. Chgo. 

KLAUSIMAS: Mano namas 
iš vidaus buvo sudegęs. Namo 
morgičius turi Building and 
Loan Ass 'n. Antrą dieną po 
sudegimo, atvažiavo du vyrai 
ir pasisakė tsą apdraudos ko
mpanijos "ad jus te r i a i " . J ie 
apžiūrėjo nuostolius ir man 
davė pasirašyt kontraktą, būk 
jie pataisys. M trijų dienų 
atvažiavo vienas žmogus 

kompanijos. J a m parodžiau 
pirmutinių " a d j us ter ių" kor-
tukę. J i s nustebo. Pasirodo, 

ką daryt i . Nuneškit $4000 pas 
Master, jeigu namas y ra for-
įiotzuotas už tokią sumą, tada 

1 
AMBULANGE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

J.F.EUDEIKIS 
YARds 174JI-1742 

galėsite atsiimti namą. Bet 
patar t ina pasiimti advokatą. 
J i s tą dalyką sutvarkys; jūs 
galite apgint savo $2000, ka
dangi namo savininkas gali 
atsiimt narna nuo laiko, kada 
namas y r a parduotas — į 12 
mėnesių nuo tos dienos, o ki
ti skolininkai 15 mėnesių nuo 
pardavimo dienos. 

KLAUSIMAS: Turėjau sa
vo namuką, kuris buvo for
klozuotas ir parduotas. Pas
kolos jokiu būdu negaliu gau
ti. Dabar giminė žadėjo pas
kolint pinigų. Ka ip aš galė
čiau a tgaut namą! Žmonės 
kalba, kad būk koks federalis 
teismas tur i teisę atimt. 

ATSAKYMAS: Je i tur tas 
yra parduotas i r dar nėra 
suėję 12 mėnesių, galte atsi
imt tokiu būdu: padėti pini
gus pas Master tiek, už kiek 
namas yra parduotas ir gali
ma atsiimt namą. Bet šitokiuo 
se reikaluose visados patarti
na pasiimt savo advokatą. 

KLAUSIMAS: Užpirkau 
namą ir pasirašiau kontrak
tą. $200 pade>u pas vieną 
rcalestatininką. Šis išdavė 
man kontraktą ir sakė, kad 
jis gaus savininko parašą ant 
to kontrakto. Prabėgo trys 

mėnesiai ZL aš negaunu nei pi
nigų, nei namo. Ka ip galiu 
gaut tą namą, arba pinigus. 

ATSAKYMAS: Svarba jū
sų sutar ty y ra štai kokia : Tu* 
re jot parašą ne nuo namo sa
vininko, bet t ik ta i nuo agen
to gauti . J e i namo savininkas 
ntsirašys, jūs kont rak tas y r a 
be vertės. Pinigus iš realesta-
tininko* galite ats i imt be jo
kios bėdos, bet namo savinin
ko negalit priverst , kad j is pa
sirašytų. 

•ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau i r 
labiau auga pasitikėjimas šiuo \ 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir t ie l a i - , 
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtą. 

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

Kiekvienam įdomu pažinti 
gyvenimas. J į sužinosime iš 
neseniai išėjusios kuygos. 

•DRAUGAS" 
2334 S. Oakley Ave. Chicago, 

Help Kidneys 

G A R Y , I N D . LAO>OTUVrŲ D I R E K T O R I A I 
KELNER — PRUZIN 

Ger iaus ias p a l a r n a v l i n a s — Moter is p a t a r n a u t o j a 
H i o u . IIOJM) «20 W 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

E JUOZAPAS f * 

UDEIKIS 
TĖVAS £ # 

Šauni Vakariene Pas 
Janušauskus 

BRIGHTON PARK. — Bi
rželio 18 d. plačiai žinomi bi
znieriai ir gausūs aukotojai, 
užlaiką didelę valgomųjų pro
duktų krautuvę, 4601 So. Wa-
slitenaw, ižkele puota, kurioj 
dalvvavo kleb. kun. A. Bris-
ka, Tėvų Marijonų Provinci
jolas kun. J . Jaka i t i s , misi-
jonierius Cos. Žvirblis, kun. 
A. Vslszi&is kun, Lukošius. 

Gražiai Paminėta 35 m. 
Vedybų Sukaktis 

SEATONVlLLE, ILL. — 
Birželio 14 d. seni Seatonville 
gyventojai ponai * Kair ia i mi
nėjo 35 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį* Šaunią puotų 
ta proga iškele art imos Kairių 
giminės: S. Varekojienė, N. 
Mickevičiene i r K. Uzebeliū-
te. Puotoj dalyvavo virš 300 
svečių iš Rockford, Beloit 
(Wis.) , Chicago, Kewanee, 
Granville, Spr ing Valley, Lad, 
Oglesby ir La Salle. Kairiams 
svečiai suvežė daug brangių 
dovanų. 

Kairiai , abu a tvykę t i š Lie
tuvos prieš 35 metus susituo 
ke Šv. Onos bažnyčioj, Spring 
Valley, 111., ir vėliau apsigy
veno Seatonvilleje. Išaugino 
gražią šeimyną, iš kurios jau
niausias sūnus Jonas du ter
minu buvo miestelio majoru, 
gražiai tvarkydamas jo reika
lus. 

Dėkodami Dievui už svei
katą i r laimę švęsti 35 m. ve
dybinio gyvenimo sukaktį, sy
kiu reiškia padėkos visiems 
giminėms pažįstamiems už 
surengimą jiems puotos ir 
skaitlingą joj dalyvavimą. 

J . K. 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

leriausias naminis tir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda už 
žemiausias kainas, kurias galima jį 
parduoti. Ateikite palyginkite mū
sų kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsiį kainos ma-
zesnes. 

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

(Skersa i Šv. Kaz imie ro K a p i n i ų ) 
Sis dhlelLs i špa rdav imas įvyksta dė l to , kad a š nepaj ieg iu užlaikyt i 

(Ivk'jų hizuiv. M R S . ANNA BITT1N 

Don't Take Drastic Drugs 
Tour Kidneys contain 9 million tiny 

tubes or Uiters which may be endangered 
by nefflect or drastic. irritatingr drups^ Be 
careful If functional Kidney or Bladder 
dUorder, make you .uffer from OetUn. 
TJp Ni&hts, Nervousness, Loss of Fep, JL.eg 
Patns Rheumatic Pains. Dizziness C r-
cles Under Eyes. Neuralgia, Acidity. 
Burning, Smarting or Itching. you don t 
need to take chances. Ali druggists now 
C m thp most modern advanced treat-have the most modern 
mmt for these troubles—a Doctor's pres 
Stption called Cystex (Sl.ss-Tex). Works 

t - S a f e i n d aure. In 48 hours t.mušt 
bring new vltallty and Is guaranteed to 
make you feel 10 years younger in one 
WMk or money back on return of empty 
« a c k a « Cystex costs only 3c a dose at 
druggistB and the guarantee proteeta you. _ | d e a 

| 60o 

Nervuotas — Susierzinęs?. 
štai Greita Pagelba 

K a m būt i ne rvuo tu a r sus ie rz inus iu? 
N L G A - T O N E su te iks g re i tą pagelbą. 
Tai y ra t iesus nervų t ink lu i t o n i k a s 
ir veikia a k s t i n u visai ne rvų s i s te 
mai N e r v i n g u m a s da ro žmones e r -
ziais ir nemalonia is . Suvaldyki t savo 
nervus su N L G A - T O N E ir g re i t a i 
užmirši t bedas . N U G A - T O N E n e t u r i 
p ras to skonio . J i s y r a plokštel ių for
moje ir lengvas pr i imti . P a i m k i t v i 
so mėnes io t r y t m e n t ą už Vieną Do
leri J e i r ezu l t a t a i n e p a t e n k i n s , j ū sų 
pinigai b u s sugrąžint i . P a r d u o d a i r 
g a r a n t u o j a visi a p t i e k o n a l . Nea t d e -
l iok i t—gauki t bonką š iandien . V e n 
kit pama inų . R e i k a l a u k i t t k r o NU
GA-TONE. n T 

NUO •»* - iSjimo imki t—UGA-SOL. 
. ..i« uotoja vr.iurių I I 

LAIDOTUVIŲ DIRLATORIAI 
Nariai Chicagos, Cicero. Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTI| 

""Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

# 

r i O W «ager we are to tel l othtrs aboot 
something we d i scovered . . . a new recipe, an unusual 

treatment. When you discover Clairol you w i l l rush to 
te l l y o u r f r i ends about l t . For Clairol takes d r a b , 

grey-$treaked or grey ha ir and imparts natūrai-looking 
color and iuster i n o n * quick t r ip le -ac t ion treotment. 

e e • 
A»k yoor hair-dresser. Or writo for FREE booklet, 
FREE advice on care of hair, FREE beauty anolysis. 

A. Petkus 1410 So. 49th C t , Cicero 
Fhone CICero 2109 

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

S. M. Skalas 
I. J. Zolp 

718 West U3th Street 
Phone MONroe 3377 

1646 West 46tb Street 
Phone BOUlevard 5203 

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

Gtįįt mth common, 
old-fasnioned 
hair dyes, but —» . 
NATURALLY...with 

CIMUOII 

> Beverly King, Cloirol, Inc.. 
I 132 Wt»t 46th St., N«wYork, N.Y. 
' Stnd FREE booklet. odvic* and analyiii. 
i 
• N o m e Į • 

i Address _ - . - . 

1 Cify. 
i 

My Beoutician 

Lachawicz ir Suuai 
1. F. Eudeikis 
S. C. Į j t i n t e 
J. Liulevicius 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave.| 
Phone YABds 1741—1742 
Skvr.—4447 S. FairfieJd Ave. 

42-44 E. 108th Street 
.•iioiic PlTLlman 1270 
arba CAKal 2515 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayet te 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituamca Ave 
Phone YABds 1138 

A. Masalskis 3307 Liluanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 
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KAIP PRASIDĖS L.R.K.SA. JUBILIEJINIS 
SEIMAS 

D R A V G A S 

Iškilmingos Pamaldos Dievo Apvaizdos Parap. 
Bažnyčioj Dalyvaujant Chicagos Vyskupui 

Jubiliejinis Lietuvių Romos rrison viešbutį pradėti seimą. 
Katalikų Susivienymo Ameri- Tuo reikalu rūpinasi komisi-
koje seimas prasidės iškilmi- ja: J . Enčeris ir P. Čižauskas. 
agomifl šv. Mišiomis birželio Vakare 7 vai. atstovai in 
29 d., 10 vai. ryto, Dievo Ap- eorpore suvažiuos į Marąuet 
vaizdos parapijos bažnyčioj, te parką, kur bus padėtas vai 
dalyvaujant Chicagos vysku- nikas ant Dariaus - Girėno 
pui W. O'Brien, D. D., ir skai- paminklo, dalyvaujant Ameri-
11 ingai Chicagos lietuvių dva-įkos Legijono Dariaus - Gire-

i š k i j a i . I š k i 1 - no postui. Kalbės miesto val-
minga,*? šv. Mišias laikys cen
tro dvasios vadas kun. J . Ka-
sakaitis. Jubiliejui pritaikin
tą pamokslą sakys vienas sve
čių kunigų. Per Mišias giedos 
žymiausias Amerikos lietnvi-
joj Chieagos vargonininkų — 
vvrų Sasnausko vardo choras, 
vedamas komp. Antano Po
ciaus, i 

Po pamaldų Dievo Apvaiz
dos parapijos salėj bus suruo
šti atstovams bendri pietūs. 
Tuo reikalu rūpinasi komisi
ja iš H. Mickeliūnienes, A. Ba 
eevieiaus, padedant visai 101 
kuopai. 

džios atstovai, rinktiniai kai 
betojai iš seimo atstovų ir ki
ti. Muzikai? programą išpil
dys Gimimo Paneles Šv. pa
rapijos didžiulis choras veda
mas muz. B. Janušausko. Tuo 
reikalu rūpinasi adv. Charles 
Kai ir J . Mickeliūnas. Po iš
kilmių prie paminklo atsto
vams bendra vakariene Gi
mimo P. Š. parap. salėj ir pa
silinksminimas. Į pasilinksmi
nimą kviečami ir ne atstovai. 
Įžanga visiems dykai. 

Seimo rengimo komitetas ti 
kiši, kad šis jubiliejinis Su 

= 
Antraaienis, TurzeUo ?£> 1930 

* 

biliejinj seimą ir ta proga re
ngiamas iškilmes. Kuriems rū 
pi taūsų visuomeniniai reika
lai, nusipirkite American ir 
pasiskaitykite. 

RADIO 

GOOD BYE! Žymūs Chicagos demokratai s u gub Hornerii, Tini™ -.• * 
išvyksiant į demokratų partijos suvažiavimą Philadelplua, Pa X **"* 

Dr. Rakausko Žodis 
Per Budriko Radio 

Valandę 

sivienymo seimas bus tikrai is 
Po pietų nedelsiant visi at- torinis atstovų skaičiumi. . *«»«««, ^ ntmmme imu 

stovai busu bus nuvesti į Mo-1 Seimo rengimo K-to sekr. j jas istorijos lapas Amerikos 

Praėjusį sekmadienį iš Bu
driko radio valandos (WCFL 
stoties) dr. A. Rakauskas pa
dare tokį pranešimą: 

"Birželio 29, 30 ir liepos 1 
ir 2 dienomis bus rašomas nau 

t? — ^ 

BUDRIK FURNITURE MART 
3 3 4 3 S. Halsted St. 

VISKAS DEL NAMŲ ŽEMOMIS KAINOMIS 

«->6iu Ikuną and bmtiiLIl 
mttitkc\Mt^ 

mOST BERUTIFUL REFRIGERRTOR 

5HELVADDR 
• 

What an array of features: Feather Touch 
Knee Action Door Handle, Ice Tray Releasc, 
Shelvador Glass Jars, New Ventilated Front, 
Automatic Interior Light, Temperatūra Con-
trol and many others. 

lietuvių katalikų gyvenime. 
Tomis dienomis įvyks Lietu
vių E. K. Susivienijimo Ame
rikoj auksinis jubiliejaus sei
mas ir Amerikos l ietuvių Ka
talikų Federacijos Tarybos su 
važiavimas. Chicagos lietuvi-
jai tenka ypatinga garbe bū
ti to istorinio* įvykio šeiminin
ku. 

Ta proga seimo rengimo ko
misija ruošia visą eilę pra
mogų. Sekmadienį, birželio 28 
d. vakare, Morrison viešbu
tyje, įvyks pasilinksminimo 
vakaras susipažinimui su at
stovais. Pirmadienio vakare, 
birželio 29 d., bus nepapras
tos iškilmes prie Dariaus ir 
Girėno paminklo. Trečiadie
nio vakare, Morrison viešbu
tyje, bus iškilminga seimo' at
stovų pagerbimo puota. 

Į šias visas iškilmes kvie
čiama dalyvauti visa Chica

gos lietuvija. Sekantį sekma
dienį iš šios pačios stoties ir 
tą pačią valandą turėsime pro 
gos išgirsti platesnį praneši
mą apie šį įvykį iš " D r a u g o " 
redaktoriaus, A1MK Federa
cijos sekretoriaus ir LBKSA 
prezidento". 

Padąka 

Kęstučio klubo biznio ko
misija širdingai dėkoja vi
siems kęstutiečiams ir svečia
ms už skaitlingą atsilankymą 
į jubiliejinį pikniką birželio 
14 d., Birutes darže. 

Taip pat dėkojame shofams, 
kalbėtojams, muzikantams ir 
pikniko darbininkams. Pikni
ke dovanas laimėjo: 1-mą — 
J. Pacekenas, 7927 Perry av., 
2-rą — Šilingiene, 4432 So. j 
Talman av., 3-čią — Julija j 
Pusčius, 2540 W. 45 place, 4- | 
tą — J. Kučinskas, 322 W. 
72 st., 5-tą — D. Staškonis, 
5633 W. 64 st., 6-tą — Stella 
Nevedomskis, 4139 So. Rock-
well s t. 

DAINUOJA G. SIDIšKItrTĖ, 
J. KUDIRKA, A. ČIAPAS, 

KALBĖS L. ŠIMUTIS 

Pebples rakandų bendrovės 
pastangom šiandie 7 valandą1 

vakare iš stoties WGES fvyk-
sta speciali, labai graži ir į-
domi radio programa. Žymūs 
dainininkai prisirengę padai
nuoti gražių liaudies ir ope-
retiškų dainų. Be to, bus ge
ros muzikos, įdomių kalbų ir 
svarbių pranešimi}. Pažymėti
na, kad dainuos Genovaite 
Giedraitienė, operos dain. Ju
stas Kudirka, Antanas Čiapas 
ir kiti. Kalbės L. Šimutis. 

Rap. XXX 

Kun. V. Černauskas 
Prisirašė Prie LRKSA 

Neatsiėmė dovanų gali krei 
ptis pas G. K. Budrį, 2710 W. 
59 st. Telef. Prospect 6977. 

St. NTarkis 

SKAITYKITE IR PLATIN-
TĖS "DRAUGE" 

BIZNIERIAI, GARSINKI-
KITĘ "DRAUGĄ" 

KTCT.TCTAR DALYKTT APTT? 
OHESTF/RFT^T/O šOK T r* 

PROGRAMĄ 
| " 

Didžiausia šokiu orfeestr1 

5IAI s a l y ] . ^ 
Turi didžiausia skaičių sfcrif* 

nu vnVt-nmtpiita bile o rkes t r e 
o r , f rndiio. 

v ^ u j a i buvo išrinVtn nir 
moii .Tazzo orkestrą Califor i 
niins^ Fnivprsiteto studentų. į 

•Toie randasi muzikų, kurie 
d 

Chicago American 
Plačiai Pašo Apie 

LRKSA Seimą 

Šiandien Chicago Ameriean 
plačiai rašo apie Lietuvių R. 
K. Susivenijimo Amerikoj ju-

rmJKJTE PAS LTETUVJ 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile 
PETEB KAZVVELL. Šav. 

irieravo savo orkestroms ar- L 7 **334 S o- Western Ave. 
į* groio su žvmiausiomis So-1J e i ' ^^V^t 5086 Chicago, 111. 

kin orkestromis čionai ir už- ~ ' 
sieny. " T*"* 

ViVnn iš k^lin orl-^«tru, ku
ri vnrtoia tikrus Kubos in
strumentus orroįaT1t rumba ir 
tay»nrn melodijas. 

Neseniai buvo ftinger Ro*-
eys.- iud/.iu žvaisr/dps, išrinkta 
-nirma karta v eroti originale 
da'ną, Vnrifi ii paraše. 

Neseniai "The Gramopho-

Troškimas to. ko mes neturime, 
trukdo mus naudotis tuo, ką jau 
turime. "• 

Lietuvių R. K. Susivieniji-, Kiekvieno kataliko yra prie-
mo Amerikoj 33 kp., Rose- ;derme skaityti ir remti savo 
landė, vajaus metu išaugo ši- katalikišką spaudą. 
totą nuošimčių. Trumpu laiku Į, 
prirašyta netoli šimtas narių. LIETUVIAI ADVOKATAI 
Jų tarpe nemaža jaunimo. Šio mUII D RnRnFM 
?nis dienomis prisirašė ir jau- JUil l i Di DUnULn 
nimO uolus ir gabus veikėjas LIETUVIS ADVOKATAS 
kun. V. Černauskas. 2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
PenedSIlo. Seredos ir PStnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas CANal 1175 

jNamaJ: 6459 S. RockweII St. 
! Telefonas REPubl ic 9ft00 

jTelephone: BOTJIevard 2800 

JOSEPH J. 6RISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenne 
Reg. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

State 4690 Prosp*»rt 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
6322 So. W e s t c m Ave., 

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

fi:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

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

REIKALAUJAMAS KAMBARYS 

REIKALAUJAMAS kambarys vie
nam vyrui. Su valgiu ar be valerio. 
Praneškite laišku, pažymėdami kai
ną. Box 417, "Draugas" , 2334 So. 
Oakley Ave. 

REIKALINGA TARNAITĖ 

REIKALINGA mergina namų dar
bui. Nereikia virti. Būti naktimis ar 
ne. Lengvas plovimas. Kreipkitės: 
17 N. Latrobe, AUStin 7014. 

REIKALINGA tarnaite. Būti nak
timis. Nuosavas kambarys. Alga: 
$7.00 i savaitę. 4952 No. Central 
Park Ave. Telefonas: JUNiper 3133. 

REIKALINGA mergina, tarp 25 ir 
30 metu amžiaus, namų darbui. Pri
tyrusi. Būti naktimis. Alga: $5.00 j 
savaitę. 3461 W. 16th St. Telefonas: 
CRAwford 0434. 

REIKALINGA MERGINA ; 25—30 
metų amžiaus, del namų ruošos. Nuo
savas kambarys. Būti naktimis. 
INDependence 2236. 

REIKALINGA tarnaitė namų ruo
šai. Kreipkitės: 12300 So. Emerald 
Avenue. 

REIKALINGI DARBININKAI 

REIKALINGI darbininkai prie ūkio. 
Tuojau reikalingas patyręs darbinin
kas, kuris jpratęs arkliais dirbti. 
Atsišaukite i "DRAUGO" ofisą, 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

MALIAVOJIMO KONTRAKTO-
RIUS 

n& 

Medei IlJuitrtted-CAQ.60. 

I 

Striking beauty that it smart and different 
. . . conveniences that only Shelvador can 
offer to lighten daily taska and make 
housekeeping • pleasure . . . greatly io< 
creased usable capacity . . . wor!d-leading 
valuct Therc's a model for every purse 
and purpose. Comc in — a real treat 
awaits you. 

Aušriu maarazine. G. A. 
(Brewster štai kaip rase ar>ie 
Andre Kostelanetz ir jo CBS 

i programas. ^Galima ^rauti ^e-
jresnį supratimą Amerikos šo-

EMIL DE NE MARK INC, 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

Ifftev stakas atsakančių vartotų karu šiuo laikn yra 
kuopilniansias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus #reit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą. 

MALIAVOJIMO kontraktorius — 
Dekoratorius. Maliavoju senus ir 
įauius namus iš vidaus ir iš lauko, 
kreipkitės: PETER GRYBAS, 6127 
So. Maplewood Avenue. Telefonas: 
REPublic 5332. 

RENDON FLATAS 

BUTCK '85, — 5 Sedan, Radio kaip naujas I 
RUTCK '34. 7 Sedan, tobulas, grarant 

A c* t a i • •• 

RENDON" 4 kambarių f latas ant 
75tos tarp Stony Tsland ir South 
Chicago ^atvekariu linijų. Page i 
daujama rendauninko, kuris supran
ta apie namų pataisvmus. Kreipki
t ė s : B o x A. O., c-o " D R A U G A S " , 
2334 So. Oakley Ave., Chicago, I1L 

KAMBARYS RENDON 

k>V orkestrų per vfenos « i h > . | g j g g * « g • " • ^ ^ S r » 5 S ? W - " 
dos ^radijo „programa negu Ig įgg įĄg ' .T l tnSn'S&J*?^, ; v ; 

30. 5 Town Sedan, gerani "stovy 

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

JOS. F. BUDRIK Inc." 
3 4 1 7 S. Halsted St. 

L̂  Te!. Boulv. 4705 
Pasiklausykite gražaus BUDRIKO programo nedėliomis WCFL 7 vai vakare ir 

WAAP 7 valandą vakare kasdieną. 

per lapus rašto. Keletą orkes 
tru tikrai geros. Viena jų yra 
Andre Kostelanetz orkestrą. 
Ši orkestrą turi apie 40 mu
zikantų, ir turi didžiausia 
skaičių striūnuotų instrumen
tų, kada surinktų šokiai orkes 
trai. Orkestracijos populiariš-
kų dainų supasi apie šias stri-

j ūnas su tuo rezultatu, kad pa
sidaro neapsakomai gražus to
nas, kokio neturi nė viena kita 
orkestrą. To dar neužtenka. 
Yra mišrus choras išpildyti vo 
kalines dalis, ka atlieka įspū
dingai. Plokštelė rinktinių 
melodiiu iš mn-nkališko vei-1 
kalo "Revenjre With Music^ 
šios orkestros1 jrekorduotas 
yra jau paleistas ir aš lau
kiu, kad būtų išleistas Angli
joj > jei ne kam kitam, tai 
nors parodyti ką veikia rink
tinės Amerikos Orkestros." 

CADIDLAC *29. 5 Town Sedan 
CHEVROLET '31. — 2 Door Sedan. gerai bėga".'.' 
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 
LA SALLE '32, — 5 Sedan, tobulai bėga 
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 
LTNCOLN '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, 6 Sedan, labai puikus garant . . 
PACKARD '30, 5 Club Sedan, trunk. geram s t o v y . . . . 
PONTTAC '34, 2 Coupe, tobulam stovy 
PLYMOUTH '34, 5 Sedan. puikus mažas karas 
P I E R C E '33, 7 Sedan, labai puikus 
S T U D E B A K E R '34, 2 Coupe, tobulas, 8 ' c y l 

70% 
1095. 
1095. 

195. 
895. 
195. 
125. 
225. 
195. 
445. 
145. 
145. 
675. 
275. 
195. 

75. 
275. 
495. 

1175. 
495. 
895. 
445. 
875. 

1095. 
295. 
475. 
445. 

1075. 
475. 

KAMBARYS rendon. Norėdami ga
lite gauti ir 2 kambariu. 2 šeimy
noj; bungalow. 7042 So. Campbell 
Ave. 

BIZNIO PROGA 

PARDAVIMUI garadžius ir taisy
mo šapą, su visu staku ir prietai
sais. Labai prieinama kaina, $500. 
VTCtory 5540. 

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai-Žemė Pardavimui 

Įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą, galite Išmokėti leng
vais išmokėjimais, inimant pilną apdraudą, vartojant 
mažai kainuojant} O. M. A. C. planą. 

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

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

DIDELIS BARGINAS 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Cnawfond 4 1 0 0 

PARDUODAMAS .gražus 2 flaty 
namas. Tvirtai pastatytas. 4 kam
barių flatai. Nauja šildymo sis
tema ir nanji vandens prietaisai. 
Apdengti poreuu. .2 karų garadžius. 
Turi parduoti už labai žemą kainą. 
Patogus susisiekimas. Kreipkitės* 
2807 S. Kirkland Ave.f netoli 22 

. _ ' gatves, ChicagoJ. 


