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IŠ L.R.K.S.A. SEIMO 
Vakar Susivienijimo jubliejinio seimo sesija prasidėjo 

Morrisoii viešbutyje skaitymu skaitlingų, įdomių ir širdingų 
sveikinimų. Po to sekė raportai 

Raportus išdav* dvasios vadas, prezidentas, viceprezi
dentas, sekretorius, iždininkas ir kiti valdybos nariai, re
daktorius ir komisijos. Visi raportai buvo prideramai pri. 
rengti, patenkinanti ir priimti. Pažymėtina, kad^ prezidento 
Leonardo Simučio raportas priimtas su pagyrimu. 

Seiman atsilankė svečias iš tėvynės Lietuvos, katalikiš
ko jaunimo vadas dr. Uimonas, Jisai karštai ir širdingai 
seimą sveikino ir sukėlė entuziazmą. f 

Gerb. kan. prof. dr. Fabijonas Kemėšis, Susivienijimo 
garbės narys, skaitė seimui paskaitą apie Susivienijimo reik
šmę ir svarbą dabar ir ateityje. Paskaita buvo tokia, kad su
kėlė visų entuziazmą. 

Seimas nutarė auksinio jubiliejaus proga parūpinti pla
čia, nuodugnią, rimtą, moksldską Susivienijimo istoriją. Tas 
svarbus darbas pavestas kan. prof. dr. Fabijonui Kemešiui 
Darbas bus pradėtas be atidėliojimo, trumpoje ateityje. 

MAJORAS Į SVEČIUS 

Chicagcs majoras Kelly seimo emis i ja i pranešė, kad 
dalyvaus seimo bankiete, kurs įvyks šiandien Morrison vieš
butyje. Laukiama pranešimo apie atvykimą gub. Hornerio. 

Bankietas bus iškilmingas, rezervuota daug vietų. To
dėl tie, kurie dar nesate įsigiję banMeto tiMittų, tai dar tu
rite progos užsisakyti vietą. Tokie prašomi pašaukti į Drau
gą' arba į Morrison viešbutį. Galima vykti ir be pranešimo 
išanksto, nes vietų yra užsakyta daug. Visi kviečiami į ju
biliejinį, šaunų banMetą, tokį, kokio negreit sulauksime. 

DALYVAUS S-MO BANKIETE! 

SELASSIE APELIUOJA 
T. SĄJUNGOJE 

MARYKNOLL MISIJŲ 
DRAUGIJOS 25 M. 

SUKAKTUVES 

CHICAGO MAJORAS J. KELLY. 
Dalyvaus šiandien LRKSA. jubiliejiniam bankiete Morri

son viešbutyje. 

-įSE^rttzb mm -msum ^.3^1®-
PASIRYŽĘ PULTI 

VARŠUVA 
VARŠUVA, birž. 30. — No 

wo Siedlce, arti Przemyslio, 
vakar suplūdo apie 150,000 
lenkų valstiečių, kad ten pa
minėjus savo vieną didvyrių 
iš kovos su totoriais. 

Lenkų kariuomenes genera-
lis inspektorius, maršalo Pil
sudskio įpėdininkas, gen. Ry-
dz-Smigly nuvyko sakyti pra
kalba valstiečiams. Jis kalbėjo, 

dien atidarytas T. Sąjungos 
pdlnaties specialus susirinki
mas svarstyti Etiopijos klau
simą. 

Po trumpo pasitvarkymo 
išklausyta Italijos vyriausy
bes prisiųstas memorandumas 
apie Etiopijos, užkariavimą. 
Italija pareiškia, kad ji tais 
savo žygiais atlikusi *'civili
zacijos naudai šventa misiją' ' 
ir T. Sąjunga už tai jai turi 
būti dėkinga. 

Po to leista kalbėti pačiam 
buvusiam Etiopijos impera
toriui Haile Selassie. Kaip 
tik šis mažas juosvas žmogu
tis pakilo, rūmų galerijose 
pasireiškė baisus švilpimas, 
staugimas, ir Mykimas. Pa
kviesta policija ištuštino gale 
rijas. 

Sakoma, kad triukšmą prieš 
imperatorių buvo sukėlę italai v a d u i W i tosui , buvusiam pre 
ir jų šalininkai kitų tautų m i e m l J e i t a s n e b u s p a d a r y 

žmones. ^ valstiečiai pasiryžę pulti 
Tik po to, imperatorius pra Varšuva ir pašalinti vyriau. 

bilo susirinkime. J is melde S Y | ^ 
Sąjungos, kad nepanaikintų 
sankcijų prieš Italiją kadangi 
Etiopija dar neužkariauta ir 
jis pats grįšiąs savo šalin, 
kad toliau vedus atkaklią ko
vą prieš italus užpuolikus. 

T. Sąjungos susirinkimas 
r imtai išklausė jo apeliavimo 
ir pasakyta, kad šis klausimas 
bus gvildenamas. 

TOMOBILININKAMS 
Pradėjus šiandien liepos 1 

d. visi Chicagos automobili
ninkai privalomi į skirtas vie
tas pristatyti savo automobi
lius, kad jie būtų patikrinti, 
ar mašinų mekanizmai yra ge 
r am stvyje. Visų naudojamu, 
automobilių patikrinimai į-
vyks dukart į metus. 

Geram stovy ir pataisyti 
automobiliai bus aprūpinti 
atitinkamais ženklais. Su ne
patikrintais automobiliais bus 
griežtai uždrausta važinėti. 

Tuo būdu siekiama sumažin 

pof»msTA i 
VASARINIUS RŪMUS 

bet valstiečiai reiškė jam ne
palankumą ir j is greit apleido li ž™°™V suvažinėjimus gat-
Nowo Siedlce. įvese. 

Už nepatikrintų automobi-
.Valstiečiai padarė rezoliuci ] i ų n a i l d o j i m ^ v r a m i m a t v t o s 

ją, kad Varšuvos vyriawyb§ M A m Uwaū^t 
leistų iš ištrėmimo grįžti jų 

Bet tai tuščios pastangos. 
Anglija jau seniau pasisakius 
už sankcijų atšaukimą. Ją pa 
seks kitos valstybes. Karo 
pradžioje Anglija drąsino im
peratorių, kad jis nepasiduo
tų Italijai. Dabar gi jį stačiai 
išduoda. Tas reikalinga An
glijos! interesams. 

SUOMIJOS SEIMO 
RINKIMAI 

HELSINKIS, birž. 30. — 
Rytoj ir užporyt Sumijoje į-
vyksta seimo atstovų rinki
mai. Komunistai nedalyvauja, 
kadangi įstatymais1 panaikin
ta jų partija. 

Socialistai reikalauja pa
naikinti ir fašistų partiją — 
nacionalę patriotinę lygą. 

Ikišiol buvusiam seime soci
alistai turėjo didžiausią skai
čių atstovų. Bet nesudarė 
daugumos. Kitos susijungu
sios partijos turėjo pažaboju
sios socialistus. 

LENKIJOJ STREIKUOJA 
ŽYDAI 

VATIKANAS, birž. 30. — 
Artinantis vasaros karščiams, 
Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI šiandien išvyksta į 
savo vasarnamį Castle Gan-
dolfo. Tai daro gydytojų par 
tariamas. 

Prieš keletą metų Popiežius 
neturėjo pasiryžimo apleisti 
Vatikaną kad ir porai mėne
sių savo sveikatos apsaugai. 
Šiandien kitaip. 

Nors Jo Šventenybė jau
čiasi sveikas, bet eina jau 80 
metus amžiaus. Tokiame am
žiuje esant saugumas yra bū
tinas reikalas. Tad šiemet jau 
anksčiau nusikelia į vasari
nius rūmus, kad pasišalinus 
nuo Romos kaitrų. 

MARYKNOLL, N. Y. 
Birželio m. 29. d. Maryknoll 
užsienių misijų draugijai su
kalki 25 metai, kaip ji įkurta. 
Tai trumpas laikas. Bet per 
šį laiką ši draugija — kon
gregacija taip išbujojus, kad 
šiandien ji turi savo namus 
kone visuose didesniuose mie-
stuose J . Valstybėse. Turi se
minarijas Naujojoj Anglijoj, 
New Yorko valstybėje, vidu
riniuose Vakarusoe ir Kali
fornijoje. Turi parapijas, na
mus ir mokyklas japonams 
Seattle ir Los Angeles mies
tuose. Jos kunigai misionie
riai darbuojasi įvairiose toli
mose šalyse. 

1911 metais, -birž. m. 29 d., 
šiai draugijai duota pradžia 
Romoje. PopiežiuV Pijus X 
davė jai leidimą užsiimti mi
sijų darbais. 1912 m. draugi
ja buvo tik užuomazgoje šioj 
šalyje. Tai buvo tik šiaip sau 
pasiaukojusių Sąmonių negau
singa šeima. 

Šiandien draugija pilnai 
subrendusi. J i turi 539 kuni
gus misionierius ir kandida
tus j ^kunigus, taip [pat 72 bro-

rų pageJbai misijose. Mary
knoll misionieriai Azijoje mi-
sionieriauja šešiose teritorijo 
se. Turi misijas pietinėj Ki
nijoj, Mandžiuke, Korėjoj, 
Japonijoj ir Hawaii salose. 

Tas ir yra šios draugijos 
tokiu trumpu laiku išaugimo 
rekordas. 

ŠIANDIEN ĮVYKSTA "DRAU
GO" RADIJO VALANDA 

Primenama, kad 4 vai. popiet šiandien, iš stoties WEJDC 
1210 kil., girdėsime įdomią " D r a u g o " radijo programą, Bui 
linksmos, rinktinės muzikos ir įvairių pranešimų. Visi kvie 
čiami atsisukti savo radijo priimtuvus ant WEDC stoties 
šiandien, 4 vai. popiet. 

CHICAGO TURI RŪPINTIS 
SAVAIS BEDARBIAIS 

PRANCŪZIJOS KOMU 
NISTAI PRIEŠ SO

CIALISTUS 

IŠLEISTA AUTOMOBILI
NINKŲ MA'.DA 

J 

VARŠUVA, birž. 30. — 
Lenkijos žydai sukėlė visuoti
ną streiką. Protestuoja, kad 
dėl įvykusiųjų Przytyke žydų 
pogromų teisimas nuteisė 11 
žydų kalėti už vieno -r- lenko 
užmušimą, o išteisino lenkus 
žudikus, kurie užmušė keletą 
žiydų. 

Vilniuje konfiskuoti žydų 
laikraščiai, kviečiantieji žydus 
prisijungti prie streiko. 

VERMONT VALSTYBĖJE 
SNIEGAS 

NEWPOBT, Vt., birž. 30. 
— Griže čia iš valstybes žie
minių dalių automobilininkai 
praneša, kad tenai visi keliai 
nukloti sniejru i r gerokai šal
ta. 

PIRMIAU JIS TYLĖJO 

AVASHINGTON, birž. 30. 
— Po penkiolikos metų tarny 
bos iš užimamos vietos pa
sitraukia J. A. Valstybių ge-
neralisl kontrolieris J . R. Mc-
Carl. 

Dabar jis persimeta šalies 
vyriausybes politinių priešų 
pusėn ir kritikuoja vyriausy
bę už jois išlaidumą. Pirmiau 
jis tylėjo. 

DETROIT, Mieh. — Atsi
žvelgus į dažnas nelaimes su 
automobiliais ir žūstant dau
geliui žmonių, Detrorit Catho-
lic Evidence gildija išleido 
automobilininkams atitinkamą 
maldą, kad tuo būdu prisidė
jus prie šių nelaimių sumaži
nimo. Malda turi Detroito vy 
skupo M. J. Gallagherio pat
virtinimą. 

PARYŽIUS, birž. 30. — 
Anądien pranešta, kad pra
deda griūti kairiųjų gaivalų 
frontas, kai vienas socialistas 
atstovas parlamente puolė ko
munistus už jų propagandą 
sovietų tvarkos naudai. 

Dabar komunistai ima pulti 
pačią premjero Blumo vyriau 
sybę ir grasina nutraukti san 
tykius. Dalykas štai kame: 

Premjero Blumo vyriausy
bė išteisėjo pusmilitarinę 
"Croix de F e u " karo vetera
nų gausingą organizaciją, ku
rią kairieji vadino "fašistų" 
organizacija. Panaikintos or
ganizacijos vyriausias vadas 

tuojau savo šią organizaciją 
pakeitė politine partija ir 
pavadino "Prancūzų sociale 
part i ja". Premjero Blumo vy 
riausybė buvo priversta ją 
pripažinti teisėta organizaci
ja, kadangi valstybes konsti
tucija draudžia varžyti bile 
kokios politinėsi partijos gy
vavimą ir veiklą. 

Komunistų vadai tuojau 
subruzdo ir vyriausybės pa
reikalavo, kad ji panaikintų 
"Prancūzų socialę partiją", 
kadangi, anot jų, ši partija ir 
toliau pasilieka "fašis tų" or
ganizacija tik prisidengusi ki 
tu vardu. Vyriausybė atsako, 
kad ji negali to padaryti ir 
nurodo konstituciją. 

Grįžęs iš rytinių valstybių 
Ulinoiso gubernatorius Hor 

neris įspėjo Chicago alderrao 
nų tarybą ir Cooko apskritie^ 
komisionierius, kad po šio lie
pos mėn. 1 d. valstybe nieko 
bendra neturi su Chicagos be 
darbių šelpimu. 

Gubernatorius sako, kad 
kiekviena apskritis*"ir kiefcvie 
nas miestas neprivalo laukti 
pagelbos iš valstybės, bet pa> 
tys turi rūpintis saviškių be
darbių šelpimu. I r jis mano, 
kad Chicago ir Cook apskritis 
gali tai padaryti, tik turi dau 
giau įsigilinti į ši klausimą. 

Anot gubernatoriaus, jei 
priedinių mokesčių už nekil
nojamas savastis nepakanka,* 
privalo rasti kitų priemonių, 
kad sudarius reikaling4 fondą. 
Chicago majoras yra griežtai 
priešingas tokiam gubernato
riaus nusistatymui. 

• * * • - • I . • *tmm 

PROTESTANTŲ VARGO
NININKAI KATALIKŲ 

BAŽNYČIOJE 

PITTSBURGH, Pa. — 
Protestantų vargonininkų or
ganizacija turėjo čia suvažia
vimą. 1,200 vargonininkų ap
lankė Švč. Širdies katalikų 
bažnyčią per vienus Švč. š ir
dies šventės oktavos mišpa
rus, kad pamačius įspūdingas 
katalikų pamaldas ir girdėjus 
Katalikų Bažnyčios liturginę 
muziką ir parapijos vyrų ir 
berniukų choro giedojimus. 

Protestantai vargonininkai 
buvo sužavėti katalikų litur
gine muzika. 

NUGINČIJA ATSIS
TATYDINIMĄ 

MIRG NUO ŠUNIO 
ĮKANDIMO 

Cooko apskrities ligoninėje 
mirė ketverių metų amž. 
John O'Brien, 5126 So. La 
Salle. Birž. 7 d. jį įkando pa
siutęs šuo. Praėjus trims die
noms vaikiusias imta gydyti. 
Negelbėjo. 

WA$HINGTON, birž. 30. 
— Paskleista žinių, kad at
sistatydina paštų depat. sek
retorius J. A. Farley. Pats 
sekretorius nuginčija šias ži
nias. 

NAUJA KOVOS PRIEMONE 

LOS ANGELES, CaL, bir. 
30. — Sugalvota nauja kovos 
priemonė prieš atsisakančius 
streikuoti darbininkus daržo
vių derliaus valymo plotuose. 
Streikininkai prisikrauja ak
menų į lėktuvus ir skrindant 
mėto juos taikant į dirbančių 
darbininkų grupes. Šerifui 

Komunistų vadai tuo nepa
sitenkina ir grasina vyriau
sybei. Komunistai yra svarbūs 
prem. Blumo rėmėjai' ypač 
parlamente, tad BĮ urnas fcio 
būdu spaudžiamas prie sienos 
ir nežino, kaip jis galės išsi
sukti iš šios krizės. 

Tuo tarpu kai kuriose ša
lies dalyse siaučia dideli strei 
kai. 

AL SMITH ŠV. VARDO 
DR-JOS PRIEŠAKYJE 

NEW YORK. — švč. Var.-
do draugija čia turės nacio-
nalį suvažiavimą šiemet rūgs. 
17-20 d. Draugijos pildomoji 
taryba šiam suvažiavimui ge-
neraliu pirmininku paskyrė 
buv. gubernatorių Al. Smithą. 

Al Smith priklauso Šv. Vin 
cento Ferero parapijos Švč. 
Vardo dr-jos pirmajai kuo-

AUDRA CHICAGOJ j 
— • - -

Užvakar vakarą Chicagoj 
siautusi audra su perkūnijo
mis padarė didelius nuosto
lius. Žaibo užmuštas po me
džių bestovįs laikraščių par
davėjas Adam Serafin, 16 m. 
amž., 2125 Custer gat. Ypač 
pietinėj miesto daly daug me 
džių išlaužyta. 

WARWICK, Md. — Vie
tos Šv. Pranciškaus Ksavero 
bažnyčia minėjo 232 metų su
kaktuves-. Daug žmonių iš ato 
kiaušių apylinkių ir gretimų 
Marylandui valstybių suplū
do į šių sukaktuvių pamaldas. 

paduoti lėktuvų numeriai. pai. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Iš 

dalies debesuota; popiet kiek 
šilčiau. 
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TEISINGAS LENKAS IK IŠKRYPĘS 
LIETUVIS 

"Mūsų Vilnius" nuni. 12 beturįs lenko 
ir lietuvio nuomones apie Vilnių ir apie lie
tuvių - lenkų santykius. Tas teisingasis len
kas yra tai Lietuvoje buvęs p. Stachurskis, 
4 'Kur. Poranny" laikraščio korespondentas, 
o iškrypęs lietuvis yra tai J . Herbačauakas, 
buvęs Lietuvos universiteto profesorius, o 

. dabar esąs Lenkijoj. Štai tų dviejų vyrų pa
reiškimai, kaip juos- paduoda "Mūsų Vii-

y y . 

mus : 
"Gegužes 2o d. Vilniuje, universiteto sa

loje, įvyko "Kur . Poranny" buv. Kauno ko
respondento, p. Stacliurskio paskaita apie 
dabartinę Lietuvą. (Janą teisingai nušvietęs 
istoriją ir lietuvių pažiūras į ją, prelegentas 
pripažino, jog "kiekvieno lietuvio širdyje yra 
giliai įskiepyta Vilniaus meile". Pabaigoje 
jis pastatė du klausimus: Ko galima ir ko 
negalima iš l i e t uv į TeikaJtautU- r- Anot JK>, 
Lietuva daugiau į jokią uniją su lenkais ne-
sidės ir lenkams nepasiduos, nes Lietuva yra 
ir liks nepriklausoma valstybe. 

"Paivginus »u anksčiau p. Stachurs/kio 
rašytomis korespondencijomis iš Kauno, da
bartinė jo paskaita buvo nešališka, — pa
žymi "Yiln. Rytojaus" reporteris. — Daug 
klausimų iš L. Lietuvos gyvenimo prelegen
tas apibudino teisingai, vieną kitą savaip at
pasakodamas. Palyginus tai su ankstyvesnių 
lenkų viešosios opinijos nusistatymu, padary
tas žingsnis priekin". 

Beveik tuo pačiu laiku "Tygodnik Ilius-
trowany" įdėjo p. J . Herbačausko straipsnį, 
kinio vienas motto nusako jo turinį: " Je i 
marš. Pilsudskis nebūtų Vilniaus širdimi, jis 
negalėtų būti Varšuvos smegenimis ir val
stybine Krokuvos išmintimi. Tuo būdu pasi
reiškė stebėtinas trijų Lenkijos sostinių gi
miningumas". Toliau išvedžiojama, jog P-
skis ėjo prie Lietuvos - Lenkijos federacijos, 
bet negalėjęs leisti, kad Vilnius paliktų vals
tietiškos ir su tokia pat, valstietiška Rusija 
susitarusios Lietuvos žinioje. Vilniaus liki
mas yra irracionalė, mistiška byla. J i spren
džiama ne protu, o jausmu. Vilnius nusidėjo 
proto, bet ne širdies stoka. Dėl to šis pats 
neturtingas Lenkijos miestas praturtėjo mar
šalo širdimi". 

"^Tas buvo pats P.1 Jis buvo Littuvo* 
kilniausias aristokratas, lyg jos Vyties rice-
rius — jojikas. Jo širdis palaidota Vilniuje, 
riboje, kur sueina didis riteriškumas ir didis 
chamizmas..." — Gal gana? — Taip rašo 
" l ie tuvis" , pats valstiečio sūnus. Jo keistas 
rašinys yra neabejotinas žingsnis a tgal ." 

PAINIAVOS PALESTINOJ 

Dalar reta diena i>iaeina be i:3*.a i.-
Pak«tinos apie t«n įvykstančius susirėmi
mus tarp arabų ir žydų. Išrodo, kad piktu 
mas tarp tų tautų ten ne mažėja, o didėja. 
Kaip ten dalykai ėmė painiotis? 

Palestina — Šventoji Žemė, reikia atsi
minti, yra senovės žydų Pažadėtoji Žemė. 
Palestina su jos Jeruzolimu yra žydams taip 
brangi, kaip lietuviams Vilnius. 

Pirmusiuose krikščionybės amžiuose žy
dai buvo išblaškyti po visą pasaulį ir jų tė
vynė galų gale pateko į arabų rankas. Jau 
daugiau kaip tūkstantis metų, kai arabai 
Palestinoj yra skaitlingiausias ir vyraujan
tis elementas. 

Didžiojo Karo metu, kada reikėjo vi
sas jėgas ištempti ir visus būdus panaudoti, 
kad įveikus vokiečius, Anglijos vyriausybe 
padarė prieštaraujantį pažadėjimą žydams 
ir arabams. Žydams pažadėjo Palestinoj į-
steigti""nation»l rome for the Jewish peo-
ple" . Arab*nw pažadėjo įų tautines teises 
apginti. Ai<ku, kad proteguoti žydų grįži

mą į Palestiną i r apginti ten arabų teises 
yra prieštaraujantis pažadas. Šita kebli pa
dėtis neapsireiškė tuoj po karo. Tik kai žy
dai iš įvairių kraštų pradėjo į Palestiną, vy
kti, kai jie ten nuvykę su kapitalais ir pa
tyrimu ėmė užkariauti biznius, pramones, ū-
kius ir t.t., tai arabai pajuto, kur jie gali 
atsidurti. Aišku, kad jų pyktis kas kart 
turėjo kilti. 

Arabų Palestinoj randasi nepilnai vie
nas milijonas, o žydų ateivių dabar yra arti 
200,000. Palyginus su tuo, kiek yra žydų 
visame pasaulyje, tai mažas skaičius, bet 
arabams tai jau didis konkurentas. Anglija, 
Palestinos globėja, dabar turi klausytis sku
ndų ir žydų ir arabų. Žydai primena Angli
jai jiems duotą prižadą įsteigti Palestinoj 
"national liome", o arabai šaukia, kad An
glija yra pažadėjus apginti jų teises. Ar čia 
nereikia antro Saliamono, kad klausimą iš
rišti taip, kad abi pusės būtų patenkintose 

Anglijos prestižas labai pašlijo, kai ėmė 
stiprėti Italija ir ypač kai pastarajai pavy
ko prieš Anglijos nusistatymą pagrobti Abi
siniją. Per tai arabai pasidarė drąsesni. Su-

PAMOKSLAS 
Pasakytas Kun. M. Urbonavičiaus Pradedant 

LRKSA Jubiliejinį Seime Dievo Apvaizdos 
Bažnyčioje (Sutraukoje). 

Excellentissime Domine 
Gerbiamieji Tėvai 
Brangūs Klausytojai 

Švenčiame šiandie 50 m. ju
biliejų SLRKA. Sunku man 
ir graudu kalbėti apie tą or 

Dievas nepagelbėtų, ir tų ge 
rų darbų nebūt buvę. 

I r kuom gi Susivienymas 
nupelnijo sau tą Dievo pagal
bą? — Štai, Dievo Bažnyčios 
vardą į savo vardą įpynė. 

ganizaciją, kuri prasidėjo pi- Š t a i> u ž globėjus sau Šven-
rmiau negu aš gimiau. Aš dar, f^'f A u " r o f i V a r t u P a m * f* 
nei vaikščioti, nei kalbėti ne 
galėjau, o Susivienymas jau 
veikė ir gražiai veikė; Dievui 
buvo iš to veikimo garbė ir 
žmonėms nauda. 

Gerbiamieji, jeigu būčiau 
manęs, kad čia klausytojų ta-

judo arabai ir kituose kraštuose gyve/ian- j rpe atsiras nors kiek steigėjų 
tieji. Jiems pritaria egiptiečiai. Todėl nesi- ' tos mūsų organizacijos, aš ne
mato, kad dalykai Palestinoj išsilygintų ir j drįsčiau nei žodžio pasakyti, 
kad ten gyvenimas nurimtų. Jei Anglija dar Bet aš nesitikėjau jų čia ra-
labiau silpnės, tai arabai eis prie įkūrimo s t i > n e s daugelis jų jau per-
Pan-Arabijos, į kurią įeitų ir Palestina. Kur &[km ^ k i t a g y Y e m m ą > 

tada Palestinos žydai atsidurtų! Ką krikš- -, ,. , • •• 
čioniškosios tautos darytų, kuomet Šventajai . . . . . 
Žemei pradėtų gręsti pavojus patapti malio- g m i a s j a u P r i k l a u s o P r i e L i e " 
metoniškos valstybės dalinu f t u v Q S Praeities, prie tautos-

istorijos ir tą atliktą mūsų 
senesnių brolių kūrybinį dar
bą galim lyginti su garbin
giausiais mūsų prabočių dar
bais, su senovės valdovų pi
lių steigimu, kaip, pavyzdžiui, 
(fėdimino Vilniaus pastaty
mu. 

TIKRI BEGĖDŽIAI 

Ispanijoj komunistu teroras įgauna vi* 
naujo b'aisitmo. Madride vėl sudegintos trys 
kataliku nažiivčios ir dvi mokvklos. Mieste 
pasklido gandai, kaip rašo "Š-nis" , kad ku
nigai ir vienuolės tyčia su pyragaičiais ap
nuodiję daug vaikų. Miniai tokių gandų už
teko, ir tuoj puolė deginti minėtas bažny
čias. Vidaus reikalų ministeris tuoj įsakė iš
tirti ar tai tiesa. Bet pasirodė, kad nieku: 
nieko panašaus nebuvo ir nė vienas vaikas 
nekur nenunuodytas. Tai buvę tyčia paleisti 
gandai kažkokių miesto valkatų, kad tik nai
kintų, kas katalikiška. Katalikams padaryta 
dideli nuostoliai, o kaltininkai nė nemanoma 
bausti. Viename viešame susirinkime komu
nistų vadas pasakęs: "Mums nesvarbu, ar 
katalikai kalti, bet mes turime juos išnai
kinti". Gyventojai dabar supranta savo klai
das, kad per daug pasitikėjo komunistų pa-
žadams, bet dabar jau bejėgiai. Svarbus ir 
visų kraštų katalikams įspėjimas. 

Šv. Kazimierą paėmė. Štai, 
tautos meilę savo veikimo pa
matu padarė. Dievas už tai, 
ir laimino. Laimina ir lai
mins. 

Dar viena mintis. Nesu tik
ras, bet, galimas daiktas, kad 
Susivienymo kūrėjai tuo savo 
kūrybiniu darbu norėjo pami
nėti, pagerbti kitą dešimts sy 
kių didesnį, reikšmingesnį ju
biliejų. 

Mes šiais 1936 m. minim tą, 
kas įvyko 1886 metais. O jie 
anais metais galėjo ir turėjo 
švęsti 500 metų jubiliejų Lie
tuvos krikšto, nes kaip tik 
1386 metais Lietuva oficia
liai ir galutinai įstojo į Eu
ropos krikščioniškų tautų sei
mą, įžengė majestotingai ir 
garbingai į Kristaus R. K. 
Bažnyčią. Taigi, galimas dai
ktas, kad Susivienymas ir dėl 

' to buvo įsteigtas, kad Dievui 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS koniškus stepsus. Niekas ne-
galėtų pasakyti, kad tai gri-

"Draugas , " tavorščiai, da- norius. Nesidiviju, kai mano 
bar daug rašo apie bilijušavą j jauni kaulai buvo, ir aš toks 
LRKSA. seimą, Morrison u-
tely, Čikagoj. Taigi, noriu ir 
aš ant savo vožnaus delno pa
dėti junis iš to geimo šiokį-to-
kį raportažą. 

pats buvau. 

Aišku, kad senovės pilių už būtų išreikšta padėka už lai 
duotis ir Susivienymo tiks- minimą tautai per 500 metų. 
las yra vienodos: ginti tautą, | I r dar dėl to, kad vaisiai 1386 
ginti jos turtą ir dvasią. 

TAI BENT VADAS IR MOKYTOJAS 
Dabar Lietuvoje visokių keistenybių at

sitinka. Štai, Truikinuose, kaip praneša "Ž. 
Pr ." , šaulių būrio vadas mokytojas Tarvy
das, kalbėdamas kariuomenes su visuomene 
susiartinimo šventėj, sudrumstė visos šven
tės nuotaiką, biauriai puldamas krikščiony
bę ir vietos kleboną. Kam, kam, bet šaulių 
vadams ir dargi mokytojams netinka taip 
negražiai elgtis, viešai piktinti žmones ir 
ardyti jų vienybę* Šauliai ir mokytojai tu
rėtų būti vieny tojai ir auklėtojai. 

DERLIUS LIETUVOJ 

Senovės pilys viena po ki
tos griuvo ir, galimas daik
tas, kad Susivienymas pasi
rodys galingesnė tvirtovė, ne
gu praeities kunigaikščių pi
lys. 

Matyt, Dievas palaimino Su 
sivienymo įsteigėjams, nes jų 
sumanytas darbas įsikūnijo. 
Tai viena. Antra, juos pergy
veno ir iki šiol gyvuoja. Ir 
trečia, daug gero nuveikė. 

Ne mano dalykas vardinti 
gerus Susivienymo darbus — 
kiti tai geriau padarys, bet 

metų įvykio nepražūtų, kad 
lietuviai katalikais užsiliktų 
per amžius. 

Gera mums yra šiais me
tais prisiminti, kad mes šven
čiam 50 m. SLRKA jubiliejų, 
o taip pat 550 metų mūsų tau 

Seime prie prezideneijos 
stalo, apdengto plušu, pirmą 
dieną nuo pat ryto stovėjo 

Seimas, kaip sakiau, bili- j labai graži beskė gėlių. Dele-
jušavas, vadinas istorinis. J is jgata i į ją tik pažiūrėjo, ale 
istorinis dar ir kitomis rokun- j niekam neužėjo ant mislės pa-
domis. Jame yra moterų at- klausti, kas tą beskę seimui 
stovių daugiau negu buvo bi- užfundijo. Gal būtų ir nežino-
le kuriam seime per 50 motų. j ję, jei ne vieno delegato drąsa 

paklausti. Pasirodė, beskę sei-
.X. Sakalienė, laikanti Mo- mui užfundijo Federacijos 

terų Sąjungoj du cinus (Cen- į Čikagos apskritis LRKSA. 
tro Valdybos vice pirm. ir auksinio bilijušo proga. 
' 'Moterų Dirvos" radzibato-
rė) gražiai pasveikinusi sei- Per seimą vakar veidą su
mą, sakė girdėjusi, kad mo- raukęs vienas delegatas sėdi 
terys-sąjungietės mokančios posėdžių salėj. Prieina jo 
geriau seimavoti, negu vyrai, draugas ir klausia. 
Sako, dabosianti, ar toji ro- — Na, Beni, kas tai, kad 
kanda yra tikra. Jei pasiro- taip susiraukęs? 
dys tikra, tada, sako, kitą met ; — A duok pakajų. Seimo 
kvicsianti visų LRKSA. sei- ! pradžioj suskaudėjo dantis; 
nių delegatus Čikagon' «į »Mo- Į buvau pas, dantistą, — atsakė 
terų Sąjungos seimą — lek- i Benis. 
cijoms. — Vargšas! Užjaučiu. Ką 

-— įgi? ištraukė? 
YVS. delegatas V. Uždavi- \ — Taip ištraukė', tik ne 

nys netik yra ugningas spy- dantį, ale penkis dolerius. 
keris, netik kūnu ir dūšia at-

Vakar du delegatai nuėjo 
pusryčių 

sidavęs Vilniaus vadavimui, 
ale moka net ant syk du dar- į vieną restoraną 
bus dirbti. Prie presos stalo j valgyti. 
jis į savo knygą daro smul-j — Ko tamstos norėsite! — 
kų seimo noteišiną ir tuo pa- paklausė vaiteris. 

tos krikšto ir pasiryžti likti ( ' i u l a i , k u r a «° filomatas. Tuo — Man bekineg, — pasa-
ištikimais Dievui, nes tik to- *>«du per vieną valandą jis kė vienas, 
kiu būdu užtikrinsim sau D i e - j P a r a ^ senam krajui net ke- — Ir man taip pat, — ta
vo pagalba ir tautiniame ir U11™8 gromatas. Tai bent rė kitas ir dar pridūrė: kiau-
šeimyniniame ir asmeniškame ! S a l v a ! š i n i a i tari *»t švieži, 
gyvenime — taip dvasios, taip BeJ°> užtėmijau, kad p. Už- Priėjęs prie kįčino langelio 
sveikatos, taip ekonomijos rei davinys t** pramogas mėgsta, vaiteris suriko kukoriui: 

šokti. Kai tik muzika čirkšt, — Du l>ekineg; vienas švie-
Uždavinys jau ir daro ameri- žių kiaušinių. 

kaluose. -s;|* 
Dievas neapleidžia tų, ku-

norėčiau pabrėžti, kad jeigu rie Jo laikosi. Amen. 

MŪSŲ Akademinis Jaunimas 
Prie Baltijos Jūros 

Per Sekminių šventes Klai ' aš pergyvenu Tavo didingą 
pėdoje įvyko akademinė jū
ros diena, kurią globojo švie-

Lietuvos savaitraštis "Ūkininkas" pra- t i m o ministeris prof. J . Ton-
neša, kad šiemet Lietuvos pasėliai geresni, Į kūnas. Į šią dieną suplaukė 

per 1,500 mūsų akademinio 
jaunimo. Be to, dalyvavo au
kštųjų mokyklų rektoriai, 
Klaipėdos krašto gubernato
rius inž. VI. Kurkauskas, ce
ntro ir autonominių įstaigų 
aukštieji valdininkai ir Lat
vijos universiteto studentų 
atstovbės nariai. 

mas, Dievą aukštybėse liu- rbė žuvusius dėl Klaipėdos 
dininku šaukdamas, pažą- krašto atvadavimo ir jų pa
du būti Tau ištikimas. Gal minklą papuošė vainikais bei 
būt, kad man teks kada ši- gėlėmis, 
tą kraštą ginant, čia pas- . 

ŠĮ RYT IŠPLAUKIA 
" U U J N O " EKSKUR

SIJA Į KLAIPĖDĄ 

negu kitais metais. Oro sąlygos gegužės mė
nesį laukų darbams buvo labai palankios. 
Visa vasarojams sėja praėjo be jokių truk
dymų. Sąlygos augalams augti buvo ma
žiau palankios, nes trūko drėgmės. Šilumos 
v;są mėnesį buvo pakankamai. 

Sodai šiemet žydėjo gegužės 10—17 lai
kotarpyje. Visų vaisinių medžių žydėjimas 
buvo labai gausus. Tik gegužės mėn. 24, 26 
ir 27 d. įvairiose Lietuvos vietose nuostolių 
padarė praėjusios audros su ledais. Ledai 
pasirodė siaurais ruožais, daugiausia vaka
rų ir šiaurės Lietuvoje. 

Smagiausios iš Lietuvos žinios yra apie 
gerus užderėjimus. Kai derlius geras, tai 
Lietuva ir laiminga. 

kutinį kartą atsidusti. Tai 
manęs negąsdina. Tave my
lėdamas, aš žinau, kad kie- \ 
kvieną, kuris mane nuo Ta- ! 

vęs atskirti stengtus, aš į- 11 vai. šį rytą, iš New Yor-
veiksiu. Tu nesuvaržoma, ko Švedų Amerikos linijos 
galinga, didini mano jėgas laivu "Gripehoim" išplaukia 
daugiariopai. Šiandien aš " D r a u g o " ekskursija į Klai-
prisiekiu Tau, Jūra! Aš ir pėdą. Su šia ekskursija per 
mano vaikai bus Tau per a- " D r a u g o " agentūrą važiavo 
mžius ištikimi! .sekantieji: Antanas, Julia, 

Šakiuose vieną šeštadienį žydų sinago
goj sakė prakalbą apskrities viršininkas Na-
mikas. Prieš svarbiausiąją žydų maldą vir
šininkas pabrėžė, kad tarp lietuvių ir žydų 
buvo ir bus geri santykiai. Tas įvykis su
kėlė didelį susidomėjimą, nes iki šiol nebu
vo girdėti, kad katalikas kalbėtų žydu mal
dos namuose, 

Akademinė jūros diena pra 
sidėjo pamaldomis bažnyčioje, 
0 P° JU uoste ties švyturiu 
Įvyko iškilmingas aktas ir 
priesaika jūrai. Akto metu 
akademinis jaunimas susilan
kė daug gražių sveikinimų iš 
Klaipėdos krašto ir iš visos 
Lietuvos. Iškėlę rankas pagal 
priimtą priesaikos formą, su
važiavusieji studentai prisie
kė Baltijo« jfirai ' b i s žod-

—Ties Tavim susikaupus 

grožį, jaučiu krūtinėje Ta
vo visados jauną jėgą. Am
žiais atsidusdama Tu nenu
ilstamai plauni mano tėvy
nės krantą. Tu jungi jį su 
viso pasaulio krantais. Tu 
esi nekintamas ryšys tarp 
mano krašto praeities ir šių 
dienų. Tavo vandeniu su-1 č k d a r k a l b § j o M a ž o s i ( X , j Leonardas ir Ričardas Žvir-
vilgęs kaktą, aš praregiu L į e tuvos patriarchas Marty- [bliaį Petras ir Marijona Jan-
ir jo skaidrią ateitį. Matau, n a s J a n k u s > Vakarų Sąjungos (kauskai, Ona Samsonaitė, Ra-
kaip mano vaikų vaikai Ta- p i r m i n i n k a s y . Sidzikauskas 
vo bangas laivais aria, o h . k m ( J r a ž i o j e Hkiuotėje žv 
Tu, mėgdama narsą, iš sa- g . i u o j a n ^ i u korporacijų para-
vo gelmių aukoji neįkai- d a p r i - m ^ d i e n o g p r o t e k t o . ( i J p i a u k į i m i 

nojamus turtus. Gal būt, ^ š v i e t i m o m i n į s t e r i s Ton-
kad mano tėvai buvo Tave k ū n a s 

kiek primiršę. J ie bandė1 Vakare įvyko koncertinė da 
savo jėgas sausumos plo- ^ Q k i t a d i e n a l n i n i o s ^ 
tams įveikti. Tur būt, neži- d e n t ų i š p l a u k § į B a l t i j o s - ū r a 

nojo, kad sausumą; galima į r K u i . g m a r e s . č i a a p l a n k o 

valdyti tik j jūrą atsirė- J u o d k r a n t ę j k o p a s > ž v e j ų k a į . 
mus, tik jos laisvę savo ^ p ^ n u y y k ( > . p e r y a l _ 
kraujuje juntant. As, jau-• į p [ ^ į d o m e s n e s Už_ 

nai atgimusios Lietuvos sū- m a r i ( > v i e t f l S ) Kiekvieno kataliko yra prie-
nus, grįžtu į Tave, tėvynės Akademinės jūros dienos'dermė skaityti ir remti savo 
gyvybės reikalą suprasda- proga, mūsų studentija page- katalikišką spaudą. 

polas Samsonas, Pranas Sta-
siūnaitis ir Lillian Grumbin. 

Šiemet įvyksta dar keletas 
į Klaipėdą įvai

riais laivais. Norintieji va
žiuoti prašomi iš anksto re
zervuoti sau vietas laive. 
Draugo Laivakorčių Skyrius. 

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



"AMF.R. U E T . KAT. J A U N I M E 

VDEXYKIS IR D I R B K ! " 

— 

REDAKTORIUS. JUOZAS POŠKA 
RASTAI TURI MUS PASEEKTI 

N E VftLIAU PIRMADIENIO. 

ft 

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT 
J. P. 

Kronika 

L. R. K. Susivienymo jubi-
i liejinio seimo susipažinimo šo 

Vy,<-ių Diena jau cia - s«s , k l s V*™*0 s e k m a d i e n i o ™ka-
kantį šeštadienį, tiksliau p a - i r ą M o r r i s o n viešbuty puikiau-
sakius i r žinome kad su visais įsiai n u s i s e k § ' D a Jyv a v<> d a u S 
mumis pasimatysime Vytauto ! J a u n i m o k a i P i š Chrcagos taip 
parke, šios dienos rengimo ko i r B d * * * * k i t u Amerikos 
misija, su atsidėjimu d i r b u s ' m i e s t l ] ' k u r i e Chicagon a t v v " 
keleta mėnesių, tikisi parkan j k o < l e l e # a t a i s i 3 u b - s e i m a -
sutraukti tūkstantines minias. 
I r tą padarvti labai lengva, P ^ t r a » k o * ™ t u> L - V. <Dai 
jei tik visi ryHai bei jų pne- n o ? i ' c ] , o r a s> S ' R a k a » * k » v a " 
teliai suvažiuos. Kadangi Lie-, <1(>vvl)^ ^ d a i n a ™ keletą tau 
pos 4 išpuola šeštadienį i r j tiskų dainelių, 
tuo suteikia dviejų dienu šve- ! 
ntes, Vveių Dienoj rasit- L ' R K ' Susivienymo sei-
dang lietuvių iš tolimesnių ! m a s (uks in io jubiliejaus) sa-
miestų, nekalbant jau apie a - j v o * * * « * • P r a d ^ ° pirmadie 
pylinkėa miestelius k. a. Wau- n i u ' P a ž ™ * t i n a džiuginantis 
kegan, Kenosba, Roekford, f a k t ° r i u s > k a d ^ i m o delega-
St. Charles, Westville, 8pri- ftll0>s m a t o s i d a u S J a ™ i m o -

LIETUVOS VYČIŲ DIENA - LIEPOS 
KETVIRTĄ 

Metine Jaunimo Švente Sutrauks Tūkstančius, 
Plati Programa: Sportas, Dainos, Muzika 

Dalyvaus Svečai Iš Lietuvos - Dr. J. Leimonas 
ir Vincas Uždavinys 

mūsų tais 1927 metais buvo 
išviso tiktai 32 studentai... vie 
tos tada dar buvo užtektinai... 

tie tai mūsų mokytojai ir au
klėtojai tais pirmaisiais me
tais... pamažu patys augome, 

namai, sodas, ūkis, viskas dar i augo ir Kolegija... suvažiavo 

Susivienymo seimo proga 
|Chioagon " g r į ž o " daug vei
kėjų, kurie savo jaunesnėse 
dienose Chicagoj smarkiai 'vy 
eiavor, k. a. Matas Zujus, da-
bart. " G a r s o " redaktorius, 
muzikas A. Aleksis, ir kiti. 

Amerikos liet. Kat. Fede
racijos vyr. valdyba laikė sa
vo metinį posėdį vakar va
kare. Jame dalyvavo ir Dr. J . 
Leimonas, L. Iv. Veikimo Ce
ntro sekretorius bei " Pava
sar io" Federacijos vadas. Vy 
čius posėdy reprezentavo Mo
nika Petraitienė, L. V. centro 
sekretorė ir Juozas Poška, 

ngfield, Kankakee, Indiana 
JJarbor ir (Jary, Ind. Štai pa v. 
Omalios, Xebr. vyčiai specia
liu autobusu atvažiuoja. Atsi
veža kartu ir beisbolo tymą, 
kuris, jie tikisi, sumuš Mar-
miette Parko vyčius. Ar tai 
tik ir nebus svarbiausias oma-
liierių atvykimo tikslas. Mat 
pernai rudenį Jonas Juozaitis 
nusivežė marketparkieėius O-
malion ir nugalėjo tenykščius 
beisbolo lauke. Omaliiečiai sa
kė tol nenurimsim, kol stalų 
neapvers ant Juozaičio "gen
i e s " . Bus ir daugiau garbin
gų svečių. Dr. Juozas Leimo
nas, Lietuvos Pavasarininkų 
Federaiejos galva, lankęs Chi 
cagos vyčių kuopas gegužes j A n t a n a s Giedraitis, eks-chi-
mėn. dabar specialiai grįžo L a g i e t i 8 | d a b a r v a rgonininkas 
Chicagon kad dalyvavus dvie- p r 0 v i d e n c e ) R ^ „ ^ ^ 
juose įvykiuose... Vienas - ^ ^ ,[(mh fc^ p a r v y . 
Amerikos L. R. K. Federaci- :•. n , . m _ , . ,. 

. ko Cnicagon praleisti atosto-
jos vyr. valdybos posėdis, gi 
antras — Lietuvos Vyčių Die
na, Vytauto parke. Čia d-ras 
J . Leimonas turės puikiausia 
proga, pamatyti ir pažinti A-: 
menkos liet. jaunimą dides
niam skaičiui. Kitas garbin
gas svečias iš Lietuvos — Vi
ncas Uždavinys. Yra Vilniui 
Vaduoti Sąjungos generaliu 
8 kretoriu ir Sų-gos organo 
•Mūsų Vilniaus' redaktorius. 

Vyčių Dienos programa ma
rga. Ryte prasidės gedulo pa
maldomis už mirusius vyčius 
ir baigsis vakare milžinišku 
Joninių laužu. Gi ta rp tų 
dviejų programos punktų bus 
įsprausta šimtas ir vienas ki
tokių dalykų. 

Kada prieš šešias savaites 
Chieagą lankantieji Lietuvos 
svečiai — Dr. J . Leimonas ir 
J . Laučka uždėjo vainiką ant 
Dariaus - Girėno paminklo, L. 
V. Chic. apskritys tą įvykį Lfepos Ketvirtą 
nufilmavo ir filmą padovano- 11 vai. ryto — Pamaldos už 
jo Dr. Leimonui. Chicagos Vy i mirusius vyčius, Aušros Var
čių apskr. nutarė nufilmuoti j tų parap. bažnyčioj, 
ir Vyčių Dienos iškilmes, ir į 1 vai. p. p . — Uždėjimas 
šią filmą taip pat įteikti Dr. j vainikų ant mirusių vyčių ka-
Leimonui, kad paskui parsi- pų, Šv. Kazimiero kapinyne. 

JUOZAS PETRAITIS , 

Lietuvos Vyčių Chicagos ap
skričio pirmininkas, kuriam 
vadovaujant apskritys rengia
si prie Vyčių Dienos, liepos 
4 d. Vytauto parke. 

tebuvo savo nepabaigtam sto
vy... (kada prieš keletą sa
vaičių nuvažiavom į Semina
riją, beveik nepažinom savo 
senosios Alma Mater)... Kas 
kas, bet tie pirmieji metai, 
kada dar gyvenimas nebuvo 
toks keiblus, kada mes dar bu
vom vaikiškai liuosi nuo rū
pesčių, kada mūsų visų pla
nai ir ateities sapnai dar te-

kasmet daugiau studentų, vis 
daugiau ir daugiau iš rytinių 
valstybių... taip kad 1929-30 
metais mūsų buvo arti 60 
studentų... kad ir ankšta, bet 
ir linksma... prisimena jau 
neaiškūs, bet neužmirštami į-
vykiai — Kūčios, Velykos, 
"Gaudeamus" ir kitokios šve 
ntės, ant kurių vis atvažiuo
davo studentų neužmirštami 

NUOMONĖS IR FAKTAI 
E. J. K. 

Neseniai atgal Amerikos 
Lietuvių Kolegijos 10 metų 
gyvavimo sukaktis buvo pla
čiai minima ir aprašoma mū
sų spaudoje... mums asmeniš
kai toji sukaktis buvo ypatin-

buvo gatavi — tie metai bu- prieteliai ir gausūs rėmėjai 
vo laimingi ir pilni džiaugs
mo... mūsų auklėtojai - pro
fesoriai: kun. M. Daumantas, 
kurio raginami, įstojo į Ma
rijonų Kolegiją; tas neužmir
štamai brangus tėvas, peda
gogų genijus, Amerikos pir
maeilis Lietuvis, Kunigas D-
ras J . Navickas, mūsų pir
mas lietuvių kalbos mokyto
jas; a. a. gerb. kun. F . Ku-

gai reikšminga ir brangi... to- dirka, gilaus karakterlo, ty-
dėl kad mums teko laimė ir kaus jumoro žmogus; jaunas 

West Sidės Vyčių kuopa 
jau išsirinko savo atstovą sei
mui ir juo yra Marijona Bra
zauskaitė. 

garbė būti pirmųjų tos Kole
gijos studentų tarpe... nors, 
tiesa, mes į stojom 1927 m. (o 
Kolegija. įkuria vieni metai 
prieš tai) , mes mėgstame sa
ve skaityti vienu iš Amerikos 
Lietuvių Kolegijos "pionie
rių"... kiek atsiminimų kada 
mintimi perbėgam tuos 10 me 
tų!... vien tik palyginimas stu 
dentų skaičių dabar Ir tada 
parodo nepaprastą pažangą... 

kun. J . Jusevičius, kuris da
bar klebonauja Omaha, Ne-
braska; linksmas, visų myli
mas Kun. A. Bublys, ką tik 
atvažiavęs iš Lietuvos; pran
cūzas kun. Jurgis Massey, mu 
zikos magistras; klierikas 
(dabar Kun. Dr.) P. Biskis, 
kuris pirmas atidengė mums 
lotynų kalbos paslaptis; ir 
visų mylimas Kun. L. Drau
gelis, mūsų dvasios vadas. 

— kun. Vaič.ūnas, kun. Alba-
vičius, kun. Kloris, kun. Vai
tukaitis, paminėjus tik kele
tą — o jų tiek daug lietuvių 
pasauliečių ir dvasiškių tar
pe... a. a. E. Vileišienės, M. 
Biržiškos, J . E. Vyskupo Bu
čio, ir daug kitų garbingų 
svečių atsilankymai; liūdna 
ir staigi mirtis mūsų studen
to - draugo Juozo Burneikio... 
Kun. J . Jakaičio (dabartinio 
Amerikos Marijonų Provinci
jolo) įstojimas į Marijonų 
Vienuolyną 1930 metais; mū
sų klasės užbaigimas ir Ak
to Diena 1931 metais... pirmų 
kartą dėvėjimas sutanų... įsi-
gyjimas naujos Kolegijai nuo 
savybės Thompson, Conn... 
bet tiems atsiminimams nėra 
galo... Amerikos lietuvių ka-

Kalbanti stovyla. Ši stovyla panaši į vidurinių am
žių ricierių, stovi prie 163 W. Washington st. Ten yra 
automobilių parkinimo vieta ir bus padaryta taip, kad 
stovyla "ka lbė tų" ir patrauktų kostumerius. 

jos paramos nuopelnai — lie
tuvių katalikų aukų ir nenu
ilstančių Tėvų Marijonų sun-

tyj Amerikos lietuviams pri
sieis reikalas suliberalinti sa
vo pažiūras ir nusistatymus 

kių darbų ir rūpesčių nuopel-jkas link angių kalbos, kad iš-
nai... Amerikos Lietuvių Ko- silaikius tautiniai... kada ateis 
legija žengia pirmyn... j i yra 
dabar širdis ir centras lietu
vybės Amerikoje... ateityje ji 
bus dar daugiau tokia, širdi
mi... gal būt kad vėliau ir 
svetimtaučiai bus priimami 

tas laikas, tas mūsų lietuvy
bės centras, Marianapolis, su
laikys mus nuo kraštutinumo 
anglų kalbos vartojime... Ma
rianapolis yra Amerikos lie
tuvių stipriausia apsauga nuo 
ištautėjimo... Dieve duok tai 
įstaigai augti ir klestėti! 

Marianapolyj mokytis, bet tas 
talikų visuomenė gali džiaug-j kaip tik sutvirtins lietuvių au
tis ir didžiuotis dabartine Ko- kštą vietą svetimtaučių aky- j 
legija ir Seminarija... tai yra|se. . . kada nors netolimoj atei- i PLATINKITE "DRAUGĄ" 

J} 

K. Savickas, eks-cbicagie-
tis neužilgo tą " e k s " pames 
ir vėl taps mūsų miesto gy
ventoju. Nežiūrint kad Lietu
va jam buvo pasiūlusi geras 
sąlygas apsilikimui, Savickas 
grįžta Amerikon. ĮJis pasieks 
New Yorką liepos 29 d. Iš 
New Yorko vyks Providence, 
R. I . Vyčių seiman. 

Kartu su Savicku Ameri
kon grįsta tuo pat laiku ir 
Jonas Knašas. 

•~Z^53!X2Cli3tS&g>&esm2!^ " dl,-"' 
Pirmoji ^Vakariniu Valstybių 

L. Vyčių Dienos 
Programa 

vežęs Lietuvon galėtų pavasa
rininkus geriau su vyčiais su
pažindinti. 

Xa, bet užteks apie Vyčių 
Dieną. Juk visi rengiatės va
žiuoti vistiek. I r Vytauto pa
rke pasimatysime! 

P. S. Jeigu kartais, neduok 
Dieve lytų, Liepos Ketvirtą... 
No ne lyti negali! Per dide
lė diena! 

2 vai. p . p. — Vėliavų pa
kėlimas, Vytauto parke. 

2—5 v. p. p. — Sporto run
gtynės. 

5 v. p, p. — Programa es
tradoj. 

Saulei nusileidus — Joni
nių laužas, tautiški žaidimai 
bei dainos. 

Šokiams orkestrą gros iki 
12 v. nakties. 

LIETUVI? 
& i 

įvyks 

Sekmadienyje, Liepos - July 5 d„ i 9 3 6 
MARIJOS KALNELIUOSE 

Hinsdale, Illinois 

Ruoškitės į LIETUVIŲ DIENĄ Visi: 
Draugijos, Pavieniai, Profesionalai ir Biznie
riai, Kur Galėsite Linksniai Laikę Praleisti ir 
Vienas su Kitu Pasimatyti. Bus Labai Graži 
Programa: Kalbų, Dainy, Muzika ir Įvairiu 
Žaidimų. 

Visus Nuoširdžiai Kviečia 

RENGĖJAI. r 



I 

PRAUGAS Trečiadienis, liepos 1 d., 1936 

Victor Brenner 
(Šįmet sueina 65 metai kaip 

gimė garsus lietuvis artistas-
skulptorius Vietor Brenner, 
kurio geriausiai žinomas kū
rinys tai mūsų vieno cento 
monetas su Lineolno atvaiz
du. Ta proga paduodame čia 
jo gyvenimo ir darbų trumpa 
aprašymą iš p-nios Kilia K-
velyn Jackman knygos "A-
meriean A r t s " E. J. K.) 

Vietor Brenner (1871-191U, 
bom Šiauliai, Lithuania) is 
known best as the sculptor 
who designed our Lincoln 
cent. Although he came to 
America when he \vas but 
nineteen years of age, he was 
then skilled as a die-sinker 
and engraver, for in far-away 
liithuania he had been train-
ed by his father who was a 
sial and coin engraver. After 
a short perioil oi' adjustment, Cent, the coin most used by 

the chiJdren a n d people oi' 

introduced the peacock and 
the butterfly signature that 
one acąuainted with the life 
of Whistler finds in this hap-
py coneeption not a portrait 
merely, but a veritable bio-
graphy. 

Brenner modelul a portrait 
plaųue of Lincoln for the een-
tennial of his birth, 1901*. 
VVhen Boosevelt, who was 
then president, saw it, he con-
ceived the idea of using the 
likentss on one of our coins. 
At first there was oppositior.. 
for some people f ei t that in 
this democratic land no per 
son should be given that su-
preme honor, but finai ly love 
for Lincoln overcame that 
prejudice. For a time it \vas 
undecided \vhether. to place 
this portrait on the cent o r 
the half-dollar. At Brenner's 
reąuest it was placed on the 

Brenner 'a most ambitious 
work i& the large fountain 
at the Carnegie Institute en-
trance to Schenley Park, Pi-
ttsburgh. The group above 
the great bowl represents Pan 
resting and listening to a 
song sung to the music of 
her lyre by a beautiful maid-

| en representing humanity. I t 
illustrates the satisfaction of 
the earth god in the return 
of the people to nature. 

When studying Brenner s 
t r aks , one is impressed with 
the great earnestness, the en-
tire sincerity, and the skili 
of the man who executed 
them. America is indebted to 
him for many things, but for 
nothing is she so grateful as 
for the Lincoln cent. 

U DRAUGO" METINIS 

Sekm.rLiepos-July 12 d., 1 9 3 6 m. 
"VILNIAUS KALNELIUOSE" - SUNSET PARK 

1 3 5 t h in Archen Avenue . 

d u r i n g which y o u n g JBrenner 
sold niatehes in the streets 
a n d \vorked in a swea t shop 
in Brooklyn, he obtained em-
plovment as an engraver of 
jewelry and in a short time 
Mas spemling his evenings 
studying art in Cooper Union 
or in the National Academy 
o t' Dėsi ir n. 

Tlu 
m g 

wage be \\as soon earn-
was moie than experienc-

ed men were getting in Bus-
sia, so it \vas not long be-
fore IIL** sent for his people 
and started them in the *Land 
of Opportunity'. Again his 
l»ank account increased, and 
Brenner went to Paris \\here 
lie studied in the Academie 
Julian aml under Koty, one 
of the great st of lYench me 
dal»sts. Not long after Bren 
ner's return to America he 
bėrame known for the excel-
lence of his small portiaits 
in bas-relief. Among the best 
is that of his friend and bene 
factor Sanmel P. Avery; 

small means, because he> f ei t 
that there the noble face of 
Lincoln would do most to in-
spire and cheer. Brenner's in-
centive in making the port
rait was his own admiration 
for Lincoln. He said he could 
not remembir the time when 
tlie great American \vas not 
liis ideal. That the coin should 
sūrely appeal to the people 
as he \vishetl, he was careful 
to make the expression of 
Lincoln's face even more kin-
dly and besides the inscrip-
tion, Brenner modeled two 
heads of wheat to show that 
in America there is plenty 
and to spare. Brenner f ei t 
that the coins \vhich are used 
every day should be as beau
tiful and rich with meaning 
as possible, thus bringing to 
all the uplift which may 
come through association 
with art. Brenner also model
ed the bronze medal present 
ed by the president of the 
L'nited States to t ach man 

RADIO 
Veik v i s i l i e tuv ia i , k u r i e 

tik turi radio namuose, klau
sosi populiarių Budriko radio 
programų iš stoties WCFL 
kas sekmadienį nuo 7 iki 7:30 
vai. vakare, nepraleidžia jų 
dargi išvažiavę į piknikus, 
atsisukę automobilio radius 
klausosi su didžiausiu pasige
rėjimu. Praeita, sekmadieni 
progranui tikrai buvo įdomi, 
kuria; išpildė radio orkestrą 
ir dainininkas Stasys Rimkus. 

Kitos Budi-įko radio prog-
ramos būna ketvirtadieniais 
nuo 8 iki 9 iš stoties WHFC, 
o pirmadieniais ir penktadie
niais 7 vai. vak. iš stoties 
VVAAF. H. P 

% . 

LRKSA Wisconsino 
A p s k r i t i e s L i e t u v i t j 

Diena 

daugiausia gar-

Kitas Lietuvis Golfo 
Viršiinej 

A-

though this is moiieled in lo-
\vest relief it is a strong and ! w h o worked for two consecu-
satisfying ch: racter study. In | t i v t* >'ear* o n t h e Panama Ca-
Brenner's miniature portrait | n a l - A portrait was placed on 
of Whistler not onlv has h e ! t h e o b v e r s e b e c a u s e h e w a s 

given the form, features, a i H l , P r e * n t o f t h e U n i t e d S t a * 
chaiactt r of that unusual man, 
but so suggestivdy has he 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 lkl 6 
Penedello. Seredos Ir PStnyčloe 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telcionaa CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St. 
Telefonas KKl'ubllc l>«00 

Telephone: BOUlevard 2800 

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

State 4690 Prospoct 1012 

KAL 8C ZARETSKY 
ATTORNEYS AT LAW 
«S22 So. Western Ave.. 

Valandos: kasdien nuo 3:30 po pict 
Iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 Iki 

6:00 vakare. 
188 W. Rando I ph st. 

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

AKIŲ GYDYTOJAS 

ites \vhen the rights for the 
eonshuction of the canal were 
purchascd. On the reverse i s 
a picture of the canal with 
the words: "The land divid-
ed, the world united'*. 

LIETUVIAI D A K T A K A F 

Golfe, tam papuliariam 
nierikos sporte iki šiol turė
jome du lietuviu — žvaigž
des. Jie — Johnny Goodman, 
jaunas nebraskietis ir Billy 
Burke, clevelandietis, abu 
savo laiku buvę Amerikos go
lfo čempijonais. Bet štai gali
te pridėti ir trečią pavarde 
(ir ši — lietuviškiausia iš vi
sų) — tai Charley Koesis, Mi-

^1ILWAUKEK, WIS. 
Wisconsino apskričio Lietu
vių Diena rengiama Milwau-
kee, Wis., liepos 19 d., Oeboy 
darže, 9(M7 West Greenfield 
ave. West Allis, Wis. Visos 
kuopos nepamirškite tos die
nos ir kitiems pagarsinkite. 
Visi nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti. Mišios šv. bus laiko
mos 11:15 vai. ryto, Šv. Ga
brieliaus bažnyčioj. Toji die
na rengiama ypač tam, kad 
visiems suėjus j geresnę pa
žintį, t. y. vienų su kitais iš 
vienų ir kitų miestų, kad pa
kėlus lietuvių vardą. SLRKA 

Dovines vagą, jis sumanė" pa 
l ik t i val t i pal ių pak ra š ty j / 

P p a t s pa l iomis !< 
Tuo labiau, km 

paliomis daug arčiau, 

an t k r a n t o , 
grįžti namo. 

negu 

dirba Dievo 
bei ir tautos labui. Ta pačia 
proga apvaikščiosime ir auk
sinį jubiliejų mūsų brangios 
organizacijos. 

Programą išpildys chorai iš j D o v i n ^ k m l k i t * d į e n * l e n -
Milwaukee, Kacine, Kenosha,!V l a u b l l s P a * l e k t i e ž t r a s * 
Sheboygan ir Port AVashing- ištraukęs valtį į palių pa-
ton. Grieš gera orkestrą. Už- kraštį, jis žinomais takais pa-
kandžių bus tokių, kokių t ik ' t i auke Daukšių kaimo link. 
kas norės. 

Visos kuopos inušoiiios ne
pamiršti laimėjimo knygelių. 

* F. V. Morkūnas 

Žvejys Pražilo Beko
vodamas su gyvatėmis 

MARIJAMPOLĖ. — Birže
lio 12 d. į turgų atvažiavę 
daukšiečiai pasakojo apie šiu
rpią ir baisią žvejo K. kovą 
su gyvatėmis Žuvinto paeže
rės paliose. Ta kova truko 

1 I ^ i • V 

UZ-

chigan universiteto golfo če-
mpijonas. Bet šis titulas nėra 
dar pilnas. Dar balandžio mė
nesį Koesis laimėjo 'Big Ten' apie tris valandas, bet jot 
golfo čempijonatą, gi pereitą. teko, kad šitas dvidešimts se-
šeštadienį jis patapo Ameri- J ptynerių metų vyras rastų 

paausese sidabrinių plaukų. 

Pil. K. pavakare pasiekė 
Dovines upe Žuvinto ežerą ir 
šiauriniame jo šone išmetė ti
nklus. Nenorėdamas irtis ke
lius kilometrus pakraščiu \ 

kos tarpuniversitetinį golfo 
čempijonatą. Šie visi Kocsio 
laimėjimai sustiprino jo šan
sus patekti Walker taurės ty-
man, kuris kasmet persiima 
su Britanijos panašia koman
da. X. 

.masina j am. J i s ne juoka is iš 
s igando, nes buvo t ik 'basiny-

ia įsistojęs į k lumpes . Manč 
bėgti, bet viena gyvate prisi
artinus kirto j koją. J is tvojo 
lazda jai per galvą, gyvate 
šnypšdama pakilo ant uode
gos ir privertė jį trauktis. Gy 
vatės sekė jį įsiutę, puldamos 
ir kapodamos jo drabužius, 

7> , ,_. .v ., v_ v ... i sukdamosios apie jo lazdą ir 
Pakelėje išsilaužė įHisaitesl , , , ., , 

v , , , -v . i lėkdamos nublokštos nuo Jaz-
ausą saką, kad is įos pasi-' _ ,. , it , ,. 

|dos toli. I r po atkaklios po
ros valandų kovos jau prie
blandoje nieko neliko dau
giau, .Mif> mesti lazdą su gy
vate ir bėgti į kaimą. Tik va
rgais negalais naktį pasiekė 
savo namus. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

Ofiso Fhone 
PROspect 1028 

Ees. 6924 S. Talman Ave 
Res. TeL GROvehill 0617 

, Office TeL HEMlock 4818 

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

\VI 2 - 4 ir 7 ft v«k. 
Kotv. ir Nc^r-liomis siwitarn> 

I 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

OR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1501 f. Aihland Avenue 
VALANDOS; kaadieD nuo 9 iki 

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

Tel. CANal 2345 

OR. F. G. VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ker.verųaia pagal sutart į 
2305 So. Leavitt St. 

Tei. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero, 10. 
Utarn., Ketv. ir Petn. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St., Chicago 

Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai. 

DR. A, J . MANKĄS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1118 4070 Archer Are. 
Valandoe: 1—3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDExVCIJA 

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

Trečiadieniais ir Sekmadianiaie 
•fltArti 

Rea. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

DR. J . J . K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

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

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir Nedel. pagal sutartį 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPnblic 7868 

TeL CANal 0257 
Res. PROspect o659 

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. 0. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
ar t i 47th Street 

Vai . : nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutart į 

fir 

Važiuokite į Lietuvę 

EKSKURSIJOS 
Ant Visų Laivų 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKE WICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 

daryta lazda būtu galima i>a-
.siramšeiuoti, ir, šokinėdama* 
niw, kupsto ant kupsto, šito
je kimsynėje pro nusususias 
pušaites skubėjo namo. 

Bešokant ant vieno Kupsto 
apie jo koją apsivyniojo di
delė gyvalS, J is tvojo per ko
ją, lazda, taikydamas j šnyp
ščiančios gyvatės galvą, bet 
gyvatė persirangė nuo kojos 
ant lazdos, lšgandęs, bet ne 
tiustojęs šalto proto pil. K., 
tvojo lazda j čia p a t augan 
čios puša i tės kamieną pi r 
miau nei Šnypšdama gyva t e ip-n£U3 j . K . Iš Montreal, Canada m-

. . . . . . . . . , ri ! š ° . kad jam daug pagelbėjo NUGA-
SpejO į k i r s t i j a m į r a n k ą . G y - (TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne-

'bejaucia pilvo skausmų. Tai n i r a 
mokamas liūdymas, jis buvo atgius-
tas liuosa jo valia. Daug kitų pra-

iin d i iml i lA <i\\\i\ niiKflit^H T i l r i n e š a P a n a š i » s rezultatus. NUGA-11U UUlllOlO S d l i a p u s a i l t s . LIK ' T O N E vartojama metų metais kaip 
• i ' i i ' A I - ' i pagelba malimo sistemai. Tai yra 

d a o a r p i l . IV. p a s t e b ė j o , Ka t i • daktaro receptas ir turi gyduoles, 
. v (kurios didina malimo organų veik-

a p i e JI k n i b ž d a g y v a t e s , S U S - m c . Jei jūsų apetitas prastas a rba 
turi varfeo tu nemalimu— pamS-

iŠkel tOUl is g a l v o m i s «^kįlf N U G A - T O N E . Pajusite naud* 
° !1 keletą dienų. Mes žinome, kad pa-

— |tarsi t ir kitam. Mėnesio trytmentaa 
! už Vieną Doleri. Parduoda visi ap -
uekoriai su garantija grąžinti pini
gus, jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų. 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
•»- Jdealų Liuosuotoją vidurių 25c 
i r fido 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

Nemalimas Įveiktas — 
Dabar Valgo Viską 

vate ištyso ir nukrito' aut pa 

psčia, 

l-tft*' 
*&3 

tSm 
BAKING 
POVVDER 

TeL 
Res. 

Ofiso BOUlevard 5913—14 
VICtory 2343 

DR, A. J. BERTASH 
r^ 

J V A I R Ū S 

Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 
756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0038 

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

D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, LLL. 
Telefonas MIDway 2880 

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

vaL po pietų ir tino 7 iki 8:30 vaL 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJA* IB CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Rez.: TeL PLAza 2400 
VALANDOS: 

Fco 10-12 r . ryto / 2-3 ir 7-8 v. vak. 
Nedėliomii nuo 10 iki 12 d i«a 

BUICK 
ir 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

806 W. 31st St. Tel. Viclory 1696 
DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS 

Bendradarbiai 
St 

S^me Price lodau, 

25ounces25< 

/on/ 
MILUOHS OF POUNDS HAVE BEC.H 

USED BYOUR GOVERNMENT 

T I R E D , YVORN OUT, 

NO AMBITI0N 
Ho w 

w o m e n 
m a n y 

^ ^ ^ ^ ^ ^ n are 
just dragging Aem-
selves around, all 
tired out wich peri. 
odic weakness and 
Eain? They should 

now that Lydia 
E. Pinkham's Tab-
lets rtlivre p«ri. 
odic pains ana dis. 

x>mfort. Small siae only 2 S cent*. 
Mrs. Dorsie Williams of Danrille, 

Illinois, says, **I had no anbition 
and was rernbly nerroas. Your Tah> 
lets helped my periods aad baik akt 
jp." Try them nezt moath. 

file:///vhether
file:///vorked
file:////here
file:///vishetl
file:///vhich
file:///vest
file:///vhen
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>FUS FAMILY By H. T. Elmo 

važiavo automobiliu penkta-
fdienį po pietų. -

Duryeos delegatai monsig-

DEBIUTUOS CHICAGOJE. Marijona Galinie
ne, atstove LRKSA. .30 kuopos, Scranton, Pa., kuri 
taipgi yra žymi pensilvanieeių lietuviu dainininke. 
Jinai dalyvaus jubiliejinio seimo bankieto programoj 
liepos l d., Morrison viešbutį, Cameo salėj. 

Gerbiamoji viešnia yra ne tik gražiabalse daininin
ke, kuri savo dainavimu puošia savo karšto lietuvių 
parengimus ir kelia juose tautinę sąmone, bet taip 
pat ir veikėja, dalyvaujanti mūsų visuomenes veiki
me. Chicagieeiai pirma karta turės progos ją pama
tyti ir pasiklausyti jos gražiaus dainavimo. 

nitkada nesimatė. Tokie klū-Jra verti didelės pagarbom. Mū 
bai ir draugijos ilgai negali 
gyvuoti, vėliau ar anksčiau 

PermsylvanijoS Dėle- kas i r keturi kiti su palydo-1 

gatai išvažiavo į 
LRKSA Jubilie-

m jinj se;mą. Clii* 

vais. 
Penktos apskrities delega

tus Petrą Katilių iš Scranto 
nu ir J. JMakusevičių iš Car 
bundale, atvežė $Vkp. pirmi-, 
ninkas Jonas Andriukaitis; 
30 kp. delegatus dainininkę 
Galinienę ir J. Galinį atveie 
J uoatas Vaičaitis. Atvažiuoja 
iš Porest City 2 kp. delega
tai J . Purickis, Balutaite ir 

Klonio ir kitu Pennsylvani jos . . . . .V._A_ . - . 
,_. . .Mickevičiūte ir o kp. delega

tė Alaniene. 
Pribūva pirmos apskrities 

. vlelegatas Mart. Kulbickas iš 
Minersville. Kiti iš pirmos a-
pskrities delegatai pasivėlino. 

(Speeialio m ūsu korespon-
dento) 

Šeštadienio vakare, birželio 
27, apie l(i vai., Wyomim 

kolonijų delegatai pradėjo ri
nktis į gelžkelio stotį Wilkes 
Barre, Pa. 

Viso išvažiavo 46 delegatai 
specialiu vagonu, vadovau
jant 4-tos apskrities pirmini
nkui Juozui Venslauskui. 

Prie stoties susirinko daug 
žmonių palydėti delegatus ir 

noras J . V. Miliauskas, dr. ! turės griūti. Kad gyvuoti, tai 
reikia stoti į visuomeninį da
rbi} ir veikimą,. 

12-tani skyriuje yra 17 dr-
gijų, o atstovų iš tų draugi
jų 51. Tai didelis būrys, tai 
daug galėtumėm padaryti. 
Bet ta baisi tinginystė- mus 
lietuvius vargina ir kankina, 
ypatingai mūsų jaunime. 

Mums Federacijos veikėja
ms daug nemalonumų susida
ro. Aš žinau, kad yra išrink
ti iš tų visų draugijų ir kuo
pų, klubų po tris atstovus. 
Tai kitame Federacijos sus 
me turit visi būti. 

kvotėjas V. Krikščiūnas, V. 
Miliauskas iš Forest City ir 
Miliauskaitė išvažiavo sekma
dienį 11 vai. ryto. 

Pittstono delegatai susėdo į 
traukinį Pittstone. 

Daugiausiai delegatų siun
timu rūpinosi 4-tos apskrities 
pirmininkas Juozas Venslau-
skas. J o pagirtinas veikimas 
apskrity davė progos kuopo-

jms pasiųsti daugiau delegatų 
į seimą. 

Iš Federacijos Skyriaus 
t, ̂  : Veikimo 
1 * • - . 

. 

Matas Žekonis. Pribūva eile palinkėti jiems kloties mūsų . . . t > v. . 
Z . . . . . uJegatų J . Kackauskas is 8u-1 
bramrios organizacijos seuno L ; , „ ganizacijos 
darbuose. 

Žiūriu į stotį atvažiuoja 1-
mos kuopos delegacija J . Ve-
nslauskas, Petras Sabaliaus-

— Birželio 28 d. 
buvo Federacijos 12-to sky
riaus susirinkimas. Dalyvavo 
dešimties draugijų atstovai. 
Iš tų draugijų buvo atstovų 
14. Tai mažai, nes turim vi
so draugijų 17, priklausančių 
prie Federacijos skyriaus. 
Tai kai kurių draugijų yra 
didelis apsileidimas, Kad ne
siunčia atstovų. Ypatingai gai 
la mūsų jaunimo. Rodos, kad 
mes Ciceroj jų neturim. Čia 
yra Lietuvos Vyčių 14 kuopa, 
bet jos nėra niekur girdėti. 
Kita jaunimo vedama drau
gija tai yra ftv. Vardo. Tai 

gar Notch, Motuzaitė iš Swo-ltos draugijos jau negirdėti. 

- * ? . 'm 

Atvažiuoja 200 kp. delegatai 
iš Kingstono kandidatas į iž
dininkus muz. J. Saučiūnas ir 

A|A 
THEODORA C. 
CHARAŠKIENE 
I>o tėvais Mikuckaitė 

Mirė birželio 30 d.. 1936 m.. 
4:12 vai. ryto, sulaukus 40 
imtų amžiaus. 

Kilo iš Telšių apskr., Žarė
nų parap. , Girkantiškių kai
mo. 

Amerikoj išgryveno 23 metus. 
Pal iko didelia£ne nuliūdime 

vyrų ir sūnų Juozapus, 2 pus
brolius: Augustina ir Jonų, 
pusseserę Marijonų, švogrerj 
Kazimierų ir gimines, o Lietu
voj 2 brolius: Feliksų ir Bo
leslovų ir jų šeimynas ir gi
lu ir.es. 

VelionS buvo nare šv. Bar
boros dr-stės, Šv. Kazimiero A-
kademijos Itemėjų ir kitų 
draugijų. 

Kūnas pašarvotas 7033 So. 
Talman Ave. 

Laidotuvės įvyks penktadie
nį, liepos 3 d. 15 namų 8 vai. 
ryto bus atlydėta į Gimimo 
Panelės Šve. parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kvieciahne visus 
gimine*, draugus-ges ir pazį-
s tamus-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Suirus. Pus
broliai, Pusseserė, Svogeris i r 
Giminės. 

Laidotuvių direktorius S. P . 
Mažeika. Tel. YARds 1138. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

E JUOZAPAS m UDEIKIS 
TSVAC &9 

RlPubliG 8 3 4 0 

ycrvlle, J . Petrauskas iš Ali 
ners Mills, Balčius ir Virba
lis iš Luzerne; 17 kp. iš Wil-
kes Barre pirmininkas J. Ba-
tvinskas ir abu sekretoriai S. 
Pileckis ir Dainis; 155 kp. de
legatas J. Balinskas iš Scra-
ntono. Atvažiuoja 1 kp. dele
gatė O. Sabaliauskienė su nio 
tina Aioliušiene ir dukrele, 
kurias atlydėjo Molinšitnes že
ntai ir duktė, taipgi 1 kp. de
legatas A. Soroka. Muz. J. 
Stulgaitės, Susivienymo vice-
pinu. su žmona ir sūnum Jer-
ry atlydėjo sūnus "Budely" -
Francis. Atvažiuoja "Garso ' ' 
redaktorius Matas Zujus, jį 
atlydėjo žmona. 

Kadangi Žmonių buvo gana 
daug, korespondentas negalė
jo visų delegatų vardų spėti 
sužinoti. 

Visi delegatai linksmus, pi
lni energijos. Kad taip kitos 
valstijos rūpintųsi organizaci
jos gerove kaip kaikurie aps
kričiai Peniisylvanijos, tai ju
biliejinis seimas būtų begalo 
skaitlingas delegatais. 

Ne visi delegatai sykiu iš
važiavo. Susivienymo sekre 
torius J . B. Saliūnas su žmo
na išvažiavo automobliu pe
nktadienio ryte, o Susi v. iž-
dininka^ Vincas Kvietkauskas 
su zmon°j ir T\ Ssni^^^sus i^-

Trečia tai jaunų mergaičių. 
Tos draugijos veikimas ir y-
ra mažas. Na dar turim vie
ną klubų. Jo vardas Lietitviy 
Moterų ir Merginų Ameriko? 
klubas. Tai to klubo atstovės 

'l)aug visokių« buvo prane
šimų. Visų pirmiausia buvo 
pranešimas iš Cliiciagos Fe
deracijos apskričio apio tai, 
kad įvyks Chieagoj Federa
cijos Tarybos posėdžiai vaka
rais. Eaginta nuvažiuoti į 
tuos posėdžius. Bus daug ge
rų dalykų svarstyta. Buvo 
pranešimas iš parapijos pik
niko, kuris buvo birželio 21 
d. Vytauto parke. Tai bent pi
knikai. Pelno bus apie du 
tūkstančiu dolerių. Tai pir
mas toks didelis piknikas. 
Žmonių buvo su virš du tūks
tančiai. Visi džiaugės pasi
sekimu. Buvo ir mnsų gerb. 
klebonas atsilankęs Federaci
jos susirinkime. Ragino visus 
vieningai darbuotis, ypatin
gai jaunimą. Susirinkime bu
vo pora jaunų, kurie visados 
būna, tai B. Stulginskaitė ir 
B. Kazlauskis. Šie jaunieji y-

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTjj 

YARds 1741-1742 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
l 'lione 9000 620 W. 15Ui Ave. 

<P 
DIDELIS PAMINKLŲ 

IŠPARDAVIMAS 
Geriausias naminis ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda uz 
žemiausias kainas, kurias galima jį 
parduoti. Ateikite palyginkite mū
sų kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnis. 4 Į jj 

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

(Skersai šv. Kazimiero Kapinių) 
šis didelis išpardavimas įvyksta dėlto, kad aš nepajtegiu užlaikyti 

flvicJU biznių. aiRS. ANNA BITTIN 

sų gerb. klebonas dėkojo vi
siems parapijos pikniko dar
bininkams ir prašė, kad ir ki
tame parapijos piknike tos 
pačios draugijos darbuotus. 
Kitas piknikas bus rugsėjo 13 
d. 

A. Valančius, 
Feder. 12-to skyr. rast. 

taineje. Dalyvavo daug sve-
eių. Jų tarpe ir kleb. kun. Ma-
rtinkus. pi j 

Chicago Heights 
Ž i n i o s 

Birželio 7 dienų parapijos 
salėj įvyko gražus gerb. kleb. 
kun. A. C. Martinkaus var
dinių vakaras. Apart vakarie
nes ir progranio, gerb. sok> 
mflizantiii įteikta i t brangių 
dovanu. 

graduates , : įdomia, pamo
kinančia kalba ir išdalino di
plomus. 

Liepos 12 dhnų įvyksta mū 
sų metinis, sidabro jubilieji
nis piknikas Vytauto darže?. 
Prie jo daroma didelis pri
sirengimas jau išankgu* — 
seniai. 

Birželio 14 d. buvo mokslo 
metų užbaigimo vakaras. Mo
kytojos, gerb. Seserys Ivazi-
mierietes prirengė įvairų pro
gramų iš vaikučių; driliai, dai 
nos, šokiai. Atsižymėję moks
le tapo apdovanoti medaliai* Birželio 28 d. vietinis kleb. 
nuo "Knights of Columbus" ^kun. A. C. Martinkus išva-
ir "American Legion". Pro- ^.iavo i metines kunig-ų įcko-
grsmui užsibaigus gerb. kleb, !lekcijas. Grįš ketvirtadienį, 
kun. Martinkus prabilo į Rap. 

Birželio 13 d. čia įvyko la-
bai iškilmingos vestuves. Kle
bonas kun. Martinkus, laike 
šv. Mišių 10 vai. ryto, mote
rystės ryšiu surišo Ievų Ste
ponaity, vietinę, su Pranu 
Ruseli iš West Pullman. Ba
žnyčia buvo ypatingai gražiai 
išpuošta. Šaunus vestuvių po
kylis, kurį iškėlė jaunosios tė
veliai, įvyko parapijos sve-

20 DOL. NUOLAIDOS 
už senų Skalbimo Mašinų 
perkant naujų 1936-37 
Skalbyklų išmokėjimais 
po 50c į savaitę. 

VENETIAN MONUMENT CO., 3NC. 
Išdirbėjai aukštesnės rūšies paminklą ir 

Grabiminių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chieagoj 
o 

Suvirs 50 metu prityrimo 
O 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

-o-
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 

Chįcagos lietuvių 
-o-

527 NORTH WESTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviy Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTl| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

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

S. M. SUas 7.18 West U3th Street 
Phone MONroe 3377 

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

Kainos po 
$ 3 9 5 0 $4.9.50 

ir $120.50 

Ezerckis ir Šonus 10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

Dykai moderniškas prosas 
ir daug muilo. Nebūkite il
giau be Skalbiamos maši
nos. Pirkite dabar. 

Jos. F. Bndrik, Inc. 
3417 So. Halstad St. 

Tel. BOUlevard 4705 

j j j į g j g ir Simai 
J. F. Eudeikis 
S. C. LactoHficz 
J. 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

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

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

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

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

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

http://ir.es
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Lietus Pakerijce 
Gražioms Iškilmėms 

Vakar, pirmą LRKSA ju
biliejinio seimo dieną, vakare 
turėjo būti didelės, gražios iš
kilmės Marąuette Parke — už 
dėjimas vainiko ant Dariaus-
Girėno paminklo ir užpiiimas 
žemių atvestų iš Lietuvos nuo 
Birutės kalno. 

Apie 5 valandą užėjo dide
lis lietus su griaustiniu. Ma
nyta, kad lietus pereis ir dėl 
to delegatai dviem dideliais 
ibusais iš Morrison viešbučio 
išvyko j Marąuette Parką. De 
ja, lietus nenustojo. Visu ke
liu pylė kaip iš viedro. Atvy-1 vaiso, kuris visiems labai pa-

jkus prie paminklo, atstovai tikęs. 

Visi, Kas Tik Gyvas, 
Liepos Ketvirtą 

bus 
Vytauto Darže 
Vyčiy Dienoj 

VYČIŲ DIENA 
L I E P O S 4-ta 
Vytauto Parke 

SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRAS, kuris jau kelinti metai laimi pirmąja vietą Chicagos aukštesniųjų 
mokyklų orkestrų kontestuose. Tas orkestras gros per Jubi liejinio Seimo bankieta tautinius šokius akademikių baletui 
Bankietas įvyks šiandien, Morrison hotely, dalyvaujant miesto majorui ir kitiems aukštiems svečiams. Vietas į ban

kieta galima užsisakyti dar ir šiandien, šaukiant į 'Draugą* arba į Morrison kotelį. 

Kurie Geriausia Pasirodysim 

geriausia važiuoti? Žinoma, į 
ūkį, pas savuosius, kur ran
dame viešinga priėmime.. To
dėl chicagiečiai ir pamėgo 
Marijonų ūkį, kur lietuviai 
yra visada laukiami svečiai. 

Visiems primename, kad 
liepos 5 d., tai yra ateinantį 
sekmadienį yra rengiamas y-
patingai didelis išvažiavimas 
į Marijonų ūkį. Jau yra ži
noma, kad visos Chicagos ir 
apylinkių kolonijos ruošiasi t 
ta išvažiavimą* Tai bus įdo 
mu matyti, kuri kolonija ge
riausia pasirodys. Iš kurios 
kolonijos daugiausia svečių 
atvyks ir kuri kolonija dau
giausia biznio padarys. 

Marijonų ūkyje ir semina
rijoje nuolatai daroma page
rinimų. Ta įstaiga nenustoja 
augus ir didejus. Atsilankan
tieji ten vis randa šio to 

Išvažiavimai į Marijonų ū-j naujo. Tie, kurie nėra buvę 
kį visada gerai pavyksta. Lie i Marijonų ūkyje metus ar 
tuviai mėgsta išvažiuoti iš j daugau laiko, dabar nuvykę 
Chicagos didmiesčio. O kur ras ten daug ko naujo ir 

sužinos apie naujus sumany
mus, kurie dabar yra vyki
nami. Įdomu bus dažinoti a-
pie planuotą koplyčią, apie 
ūkyje ir seminarijoj atlieka
mus darbus. 

<!r 

Marijonų ūkis ir seminari
ja yra lietuvybės centras, lie
tuvių apšvietos židinys. To
kia įstaiga privalo visiems 
rūpėti ir visiems patikti. Ten, 
atsilankydami ateinantį sek
madienį gerai laiką praleisi
me ir paremsime lietuvystes 
židinį. 

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

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

J 
GERA ŽINIA CHICAGO LIETUVIAMS 

Pusmetiniame direktorių susirinkime birželio 24 d., 
1936, Simano Daukanto Federal Savings and Loan As-
sociation of Chicago, vėl perbalsavo 4% dividendą ant 
visų taupymo skyrių. 

Dividendai vra išmokami nuo Liepos pirmo (July 
l9 t ) . 

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

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

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

Namų savininkai reikalaujantieji morgioių visados 
kreipkitės į 

\s 

SJMANO 
EDERALSAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO 

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

BUDRIK FURNITURE MART 
3347 S. Halsted St. 

Pasiūlo Jums DIDELĘ VERTYBĘ 
Setų, Lovų, Pe&ų, Stalų. 

VISKAS DĖL NAMŲ UŽ ŽEMAS KAUTAS 

; ^ , 

tf 

n9s A * 
SHELVADOR 
THE fVORLD'S MOST BEAUTIFUL REFRIGERATOR 

1 

Mojg Illuitrtted—GAQ-50. 

Shelvador . . . thc family 
pride everywhere! Because 
of its breath-taking beauty 
. . . it$ greatly inereased 
usable s p a c c . i t s extraor-
dinary conveniences . . . its dependable and economical 
operation . . . its vvorld-leading value. Outstanding features 
include: Shelvador, Feather Touch Knee Action Door 
Handle, Ice Tray Release, Shelvador Glass Jars and many 
others. Come in and see the new Shelvador models. There's 
one for every purse and purpose. 

CROSLEY SHELVADOR 5 metų garancdja už 
$ 1 0 4 5 0 

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 

Jos. F. Budrik, Inc. 
3417-21 So. Halsted St. 

Tel. BOUlevard 4705 

^ : 

BUDRIKO programai kasdieną 7 P. M. iš stoties WAAF, 920 kil. 
WCFL Nedėliomis 7 P. M.; WHFC Ketvergais 8 P. M. 

pamatė ilgas eiles automobi
lių, suvažiavusių į išklmes. 
Prie paminklo stovėjo paruo
šti stiprūs garsiakalbiai. Bu
vo manyta iškilmes atidėti 
kitai dienai. Bet tą minutę 
lietui truputį apstojus ir pre
zidiumas nutarė iškilmes at
likti. 

Uždedant vainiką ant pa
minklo kalbėjo prezidiumo pi-
rmin. A. Aleksis, LRKSA 
pirm. L. Šimutis, kun. Vaieū-
nas ir W S atstovas V. Už
davinys. Pastarojo kalba dau
gelį klausytojų net pravirk-

jdė. Mažiau paisantieji lietaus 
susimetę po medžiais, pilni 
automobiliai žmonių, seimo 
delegatai busuose ir aplinkui 
prieangiuose, pro langus klau 
sėsi griaudžių delegatų ir sve 
čių kalbų. Vos spėjus sugie
doti tautos himną vel pra
pliupo lietus ir visi dalyviai 
turėjo slėptis. Programos ve
dėju buvo adv. G. Kai, tų iš
kilmių komisijos pirmininką.-:. 

Po tokių trumpų iškilmių 
visi suvažiavo j Gimimo P. g 

parap. salę, kur LRKSA 163 
kp. buvo paruošta užkandis. 
Čia bendrai užkandžiavo ir, 
sakosi, buvo patenkinti, adv. 
Kai, bankininkas J . Brenza, 
prof. kun. Ražaitis, kun. Va-
lantiejus, kun. Juras, kun. A-
lbavičius, kun. Vaičūnas, kun. 
Baltutis, kun. Karužiškis, 'A-
merika' red. Vilniškis, Užda
vinys, komp. A. Aleksis ir 
visa eilė delegatų iš Detroito, 
Clevelando, Pittsburgho, Nau 
josios Anglijos ir daug Chi
cagos veikėjų. 

Po užkandžio pašokta, O) 
V. Uždavinys susirinkusį iau į " . flpfv«rs*°.mi. Keripkitės antra-

J ' •»"" dieių, trečiadieni, ar ketvirtadieni 
mmą dar pamokino figūrinio \ tarp 70 vai. rvto ir 1 vai. popiet, 

arba Saukite WEBster 4040 dėl su
sitarimo. PrašvkiteManrice Enste^n, 
Gold Seal Distillers, Inc., 49? So. 
Wells. 

REIKALINGA. PAUDAVfcJAI 
Viena iš Cbicaeos didžiausių deg-

tinės įstaigų turi vietos keliems lie
tuviams — pritvrusiems degtinės 
pardavėjams. Kadangi mūsų nasiū-
lvmas yra geriausias ClnVagoj, to
dėl vien tik aukštos rūšies vyrai 

Jei ne pasitaikęs lietus prie. 
paminklo būt buvę didžiau-, 
šios minios žmonių. Buvo pa
sirūpinta net uždaryti į pie
tus California bulvaras, eina
ntis pro paminklą' ir didelis 
automobilių judėjimas nukrei 
ptas į kitą gatvę. 

Visi gailisi, kad lietus pa
kenkė taip gražioms iškilmė
ms. Rap. 

SPULKA PRANEŠA GERĄ 
ŽINIĄ 

RENDON KAMBARIAI 
FEXD(W .1 kambariai. Šiltu van
deniu apšildomi. Viskas naujai i-
taisyta.' Kreipkitės: 6542 So. Tal-
man Ave. 

PARDUODAMA KAURAI 

PARDUODAMA 3 puikus American 
Oriental kaurai. Puikus paternai ir 
spalvos. Labai pigiai — po $15.00. 
Kreipkitės: 6147 So. Mozart S t 

PAIEŠKOJIMAS 

Ona Bendikienė, gvvenanti Kre
tingoje. Akmenės jratvė. 25 nr.. ieš
ko savo sūnaus JUOZO BENDIKO, 
kurs prieš aštnonis metns gvveno 
264 Penu St., Brooklyn, Kew York. 

REIKALINGI DARBININKAI 

RETKALTKGT darbininkai prie ūkio. 
Tuojau reikalineras patvres darbinin
kas, kuris įpratęs arklinis dirbti. 
Atsišaukite i "DRAUGO" ofisą, 
2834 So. Oakley Ave., Chicago, 111. 

Simono Daukanto Federal 
Savings & Loan Association 
of Chicago pusmetiniam di
rektorių susirinkime birželio 
24 d. ir vėl nubalsavo mokė
ti 4% dividendą visiems tau
ram rw C^TTT.?,.,,,, &• J* «j j • REIKALAUJAMA nritvrusio matra-
pymo skyriaus. Šie dividendai su u ž v a l k a i u s i u v ? i o S k sewer). 
b u s i š m o k a m i p r a d e d a n t l i e - ?u r i mokėti kaip vartotus matrasus 
W%M i -, . - , -—, oataisvti. RHEIN BROS., 6011 So. 
P°* 1 <*• ' ^ State St. 

Šios dienos " Drauge" ran
dasi skelbimas, kuriame pla
tesnės informacijos. 

PARDUODAMA GROSERNĖ IR BUČERNĖ 

PARDAVIMin TAVERNA 
PARDAVIMUI wrai išdirbta taver
na. 2301 So. Western Ave. 

ŠUKYS -- DOODY -- ANTONISENI 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

PARDUODAMA grosernė ir buėer-
nė. Geroj vietoj. Biznis gerai iš
dirbtas. Parduodamas pigiai, nes 
savininkas važiuoia į Lietuvą. 
Kreipkitės: 2349 So. Oakley Ave. 

REAL ESTATE 
South Side 

D A B A R Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgidius 

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

Stiklu ir t. t. J 

PASTATYSIME IR FINANSUO
SIME NAMUS ANT MCSŲ TUŠ
ČIŲ LOTŲ ARTI ILLINOIS CEN
TRAL TRAUKINTŲ. 3 blokai nuo 
stoties, mokyklų ir bažnyčių. 31 
minutės iki vidurmiesčio. Kol lotų 
bus — po $150. — $1.00 įmokėti ir 
$1.00 į savaitę. Kreipkitės telefo
nu RANdolph 1879. 

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Real Estate 

£ 

E M I L DENEMARK INC. 
Autorizuoti Pardavėjai 

B U I C K - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

Mūsų stakas atsakančių vartotu karų šiuo laiku* yra 
kuopilniausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos 
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą. 

BUICK '85, — 5 Sedan, Radio kaip naujas t *•« 
BFZ£K '34, 7 S e d a n , tobulas, sąrant. * . . . * f - I ! J 

— 5 Sedan, puikiai iSrodo ...'.','. i n j r 
5 Sedan, geisti bėgantis V«K' 

S05. 

PARDAVIMUI 4 kambarių medinis 
— j cottaere, arba mainysiu ant ūkės 

netoli nuo Chiea^os. Kreipkitės: 
1520 So. 48th Court. Cieero, 111 

CADILLAC '34, 
BUICK *30, — 
CADILLAC 'SI. — 5 Town Sedan 
P A n f J f t o .',3o0, ~ ~ c

5 ^ T o w n S e d a n ' ^ r a m "s'tov^"; CADILLAC '29, — 5 Town Sedan . . 
CHEVROLET '81, — 2 Door Sedan. gerai "bėga"'.'.'. 
CHEVROLET '30, — 5 Sedan, gražus mažas karas 
DODGE '34, — 2 Door Sedan, geras pirkinys " ' 445' 
FORD '30, — 2 Coupe, gerai bėgantis 
ESSEX '30, 5 Sedan. geroj tvarkoj 
LA SALLE '32, — 5 Sedan, tobulai bėga ....'.*.'.' j. ' .".' . ' . ' .".' 
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 '84, — 2 Door Sedan, trunk, gerai bėga 
PACKARD 120 '85, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas 
PACKARD '34, 6 Sedan, labai puikus garant 
PACKARD '80, 6 Club Sedan, trunk. geram stovy 
PONTIAC '34, 2 Coupe, tobulam stovy 
PLYMOUTH '34. 5 Sedan. puikus mažas karas 
PIERCE '33, 7 Sedan, labai puikus 
STUDEBAKER '84, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl 

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

105. 
125. 
225. 
195. 
145. 
145. 
«75. 
275. 
195. 
75. 
275. 
495. 
1175. 
495. 
S95. 
445. 
875. 
1095. 
295. 
475. 
445. 
1075. 
475. 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Ci»awfoi*d 4IOO 

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

PARDUODU mano šešes prapertes: 
lotus, namus ir duonos kepimo blz-
nj. Kainas aš pats nenustatau: a-
tiduosiu pirkėjui už tikrai teisingą 
vertės pasiūlijimą. Prapertes randa-

[ si mieste — keturiose dalyse: 1) 
trys lotai su biznio vietomis ir gy
venamais namais randasi 2 8-toje gat-< 
vėje ir So. Emerald Ave., vienas 
blokas i rytus nuo Halsted St.; 2) 
gyvenamas namas — 3726 So. Wal-
lace St., mūro namas: 2 flatai po 
4 kambarius ir medinis namas, už
pakalyje, 2 aukštai, 6 rūmai; 3) 
4355 So. California Ave., prie 44 
gatves, Brighton Parke, mūro na
mas: 2 flatai po 6 kambarius, lotas 
36 pėdy pločio, eement uotas beis-
mentas. pečiais šildomas; ir 4) mū
rinis: 5 ir 6 kambarių flatai. boi
lerio šildomi, cementuotas beismen-
tas, 2 kary medinis garadžius — ran
dasi po antrašu 2912 W. Lexington 
St., tarp Sacramento Blvd. ir Fran-
cisco Ave., du blokai j pietus nuo 
Harrison St. Parduodu visus ant 
kart arba pavieniui. Taippi parduo
du ir biznj — duonk«pyklą. Par
davimo priežastis: esu našlys ir se
nas — 67 m. amžiaus — noriu pa
silsėti, nes duonkepio biznyje esu 
29 metus. 

Dėl informacijų apie virs minSt&s 
prapertes kreipkitės } LOUIS GO-
TOWTT, 2803 Emerald Ave., Chi
cago, Illinois. 

PARDUODAMA ŪKIS 
PARDUODAMA 80 akerių ūkis 

su gyvuliais ir visais įrankiais. 60 
akerių dirbamos ir 20 akerių miško. 
Pigiai. Gera vieta — taip kaip mū
sų tėvynėj — Lietuvoj. Kad geriau 
ištirti šios ūkės stovį, pirkėjas ga
li atvažiuoti vakacijoms. 

Dėl platesnių informacijų kreip
kitės į Walter Butkus, Gomeli, Mi-
chigan. 


