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IŠLEISTA ENCIKLIKA VYSKUPAMS 
POPIEŽIUS NURODO VYSKU

PAMS, KAD KOVOJUS PRIEŠ 
BLOGUS KRUT. VAIZDUS 

ĮPAREIGOJA VYSKUPUS STEIGTI 
RAŠTINES ŠIŲ VAIZDŲ PERŽVALGAI 

VATIKANAS, liepos 2. — 
Šventasis Tėvas Popiežius 
Pijus XI šiandien išleido enci 
klika, adresuotų J. Amerikos 
Valstybių vyskupams, krato
mųjų vaizdų reikale. Jo Šven 
tenybe nurodo, kad viso pašau 
lio vyskupai, Amerikos vysku 
pų pavyzdžiu, vestų griežtų 
kovų prieš nepadorus krato
muosius vaizdus, kad kas me
tai reikalautų nuo tikinčiųjų 
atnaujinti pažadus, kad jie 
nelankys teatruose rodomų 
blogų kratomųjų vaizdų. 

Enciklika prasideda žod
žiais "Vigilanta Cura" . Ad
resuojama J . A. Valstybių 
vyskupams dėl to, kad jie pir
mieji pradėjo kovoti prieš 
blogus krat. vaizdus. 

Popiežius įpareigoja vysku
pus, kad visose vyskupijose 
būtų j kurtos raštinės, iš kurių 
turi Kuli skelbiami tikintie
siems nurodymai, koki krat. 
vaizdai yra geri, o koki ne
tinkami, kad juos mačius. Be 
to, jpareigoja kiekvienoj šaly 
i kurti pastovias centrines raš 
tinęs, kurioms tinkamiausia 
vieta būtų katalikų akcijos 
organizacijų vyriausiose būs
tinėse, ftiop visų šalių pasto
vios raštines turėtų pasikeis
ti informacijomis apie geras 
ir blogus krat. vaizdus ir pa
duoti žinių katalikiškai spau
dai. 

Popiežius ragina vyskupus, 
kad jie kreiptųsi į turinčius 
sąryšių su kratomųjų vaizdų 
gamyba katalikus nurodydami 
jiems, kad jų įtaka toje gamy
boje nevisados supuola su jų 
tikėjimu ir idealais. 

Raginami katalikų šeimų te 
vai ir motinos, kad jie koo
peruotų kovoje prieš blogus 
kratomuosius vaizdus. 

"Mes dėkojame" rašo Po-
piežus, " J . Amerikos Valsty 
bių vyskupams ir tikintie
siems ir reiškiame daug pa
sitenkinimo dėl pasiektų pui
kių sėkmių su Padorumo Le-
gijono pagelba ir raginame 
viso pasaulio vyskupus ir ti
kinčiuosius, naudotis šiuo pa-
vvzdžiu". 

Popiežius pažymi, kad fil 
mų gamintojai Amerikoje pa
tys susirūpino savo gaminamų 
vaizdų didėjančiais nepado^ 
rūmais ir 1930 metais tuo rei 
kalu jie išleido kodų, kad ga
myba pasukus geran kėliau. 
Tačiau kodas nebuvo vykdo
mas ir visJkas dar labiau pa
blogėjo. Tuokart Amerikos ka 
talikų vyskupai pakilo kovoti 
prieš blogus krutomuosius 
vaizdus ir šiam tikslui įkurta 
Padorumo Legijono organiza 
cija. Su šios pagelba iki šian
dien sėkmingai vedama kova 
prieš nepadorus krut. vaizdus. 

VISI DALYVAUKIME LIETUVIŲ DIENOJE TT. MARIJONŲ ŪKYJE 
MAŠINA ATOMO SKALDYMUS TURI BOTI PROTINGAS 

LIEPOS KETVIRTOSIOS 
MINĖJIMAS 

%.-*•" 

SI DIENA ĮVYKSTA ŠĮ SEKMA 
DIENI , LIEPOS M. 5 D. 

Rytinių valstybių lietuviai 
kas metai Marianapoly, Thom 
pson, Conn., kur yra T.T. 
Marijonų kolegija, rengia Lie 
tuvių Dieną tautiniam ir dva
siniam lietuvių žadinimui. 
Ten kas metai lietuviai iš to
limiausių rytinių dalių su-
vyksta, kad dalyvavus Lietu
vių Dienos iškilmėse. 

Dabar gi ir Chicagos lietu
viai yra sumanę turėti tos rū 
sies kasmetinę šventę — Lie
tuvių Dienų, skiriamų viduri
nių vakarų valstybių lietu-

POLITIKA TRUKDO SE
NATVĖS PENSIJŲ 

MOKĖJIMĄ 

PRISLĖGTAS JAUNAS 
MAINIERYS ŠAUKIAS 

PAGELBOS 

Chicagos universiteto trys profesoriai, S. Allison, L. S. 
Shaggs ir Grabam Hatch, baigia statyti didelę mašinų atomo 
skaldymui. Mašina galės išvystyti 800,000 voltų elektros jė
gų. (Acme photo). 

LRKSA. SEIMAS UŽSIBAIGĖ, 
VALDYBA IŠRINKTA 

Vakar užsibaigė Susivienijimo seimas. Priėmęs visą ei
lę nutarimų, nutarė kita seimą laikyti po dviejų metų Pitts-
burgh. Pa. Į pildomąjį komitetą, išrinkti šie asmenys: 

Kun. Aleksandras Baltutis, Chicago, IU„ dvasios vadas. 
Leonardas šimutis, Chicago, 111., prezidentas. 
Juozas Venslauskas, Kingston, Pa., vice prezidentas. 
Juozas šaliūnas, Wilkes Barre, Pa., sekretorius. 
Juozas Kvietkauskas, Wilke&-Barre, Pa , iždimnkas. •! N e w c i t y s t o t i e s poiiCmono 
J. Joneika, Pittston, Pa., ir J. Vencius, I*wrence, Mass., j J a m e s D u n n dukrelė Marie,' 

apeinami. 
Rytoj Liepos Ketvirtoji. 

Tėvų pareiga žiūrėti, kad vai 
kai neužsiimtų su ugnimi pa-
.Vojingais žaidimais. Kas me
tai per šių šventę daug jau
nuolių nuvaržoma į kapus, su 
žalojama, arba lengviau -su
žeidžiama. O juk galima nu-
sjlkjraryti šiais (skausmingais 
sėkmėmis "žaidimais". 

Visi valdžios organai ir po 
licija kas metai pataria žmo
nėms, kad jie Liepos Ketvir
tųjų (Nepriklausomybės die
nų) sąmoningai minėtų, ne 
priemoninių ugnių sprogdini
mais ir šaudymais, bet pat
r iot iniais susibūrimais i r ki
tomis pramogomis. 

Kiek šios dienos minėjimas 
yra reikšmingas, tiek nepro
tingai minimas. Teisybė, kas 
metai šios dienos aukų, ypač 
tarp vaikų, skaičius mažėja, 
Bet dėlko neturėtų būti visiš-

Tkai panaikintas tų dienų vyk
domas visoj šaly trenksmas 
panaudojant įvairiausias spro 
gstamasia% medžiagas, ypatin 
gu būdu šiai šalies. šventei pa
gandintas. 

Visuose miestuose yra įsta-
- fyP^į^^^įfi^Ji pardavinėr 
% p r i ė m 1 * r ! n W ^ i ^ priemonė- prairese,- kad Prancūzija * arti-

viams. Pirmoji tad Lietuvių 
Diena įvyksta ateinantį sek
madienį liepos m. 5 d., Mari
jonų ūkyje, Hinsdale, Ui., kur 
yra T.T. Marijonų vedama 
kunigų seminarija. 

Šios Lietuvių Dienos rengi 
mo komitetas reiškia vilties 
kad Chicagos i r apylinkių lie
tuviai gausingiausiai suvyks 
į T.T. Marijonų ūkį, kurs 
kaip žinoma, yra netoliausia 
nuo Chicago ir kitų miestų. 
Visi svečiai patirs daug ma
lonumo ir daug gilių įspūdžių. 

DARBININKAI NEPAISO 
DARBDAVIU GRASINIMŲ 

Plieno pramonės darbinin
kų organizatoriai Chicago 
srityje nepaiso šios pramonės 
vedėjų grasinimų, kad jie 
griežtai kovosiu prieš organi-

MERGAITE SUNKIAI 
SUŽEISTA 

mis ginsiu "open shop" sis
temų. 

Organizatoriai priima šiuos 
grasinimus ir rengiasi gintis, jaunus airius seminarijose 

PRANCŪZIJAI REIKALIN
GI KATALIKŲ KUNIGAI 
DUBLINAS, liepos 2. — 

Šv. Juozapo jaunųjų kunigų 
draugijos susirinkime, įvyku
siam čia Švč. Širdies vienuo
lyne, kun. R. Devane, S. J., 

daro savo duris airiams kuni
gams ir kad prancūzų vysku
pai yra pasirengę mokslinti 

SHAMOKIN, Pa., liepos 2 
— " Susimildami, skubėkite, 

Keletas mėnesių praėjo, k a i > s u gyYas žnybiamas". 
paduota apie 50,000 aplikaci
jų, kad gavus senatvės pensi
jas ir ikišiol imta mokėti vos 
tik keliems šimtams aplikan-
to. 

Žinovai pareiškia, kad šio 
užtrukimo pagrinde yra.poli
tika. Aplikacijų patikrinimui 
pašaukti nežinėliai, o kompe-
tentiškų asmenų vengiama, ka 
dangi jie nesusiję su politi
kierių veikla. 

KITA MOTERIŠKE 
NUŽUDYTA 

iždo globėjai. 
Dr. V. Krikščiūnas, Scranton, Pa., daktaras kvotėjas. 
Statutų komisija: M. šrupšiene, Juozas Grisius ir Pranas 

čižauskas, visi iš Chicagos. 
Teismo ir apeliacijų komisija: Vladas Palūpis, Pittston, 

Pa., Juozapas Mickeliūnas, Chicago, 111., ir Budvinskas, Wil-
kes-Barre, Pa. 

Švietimo komisija: Kun. A. Karuiiškis, Clevelsnd, Ohio, 
Kaz. Vilniškis, Brooklyn, N. Y., ir A. Aleksis, Waterbury, 
Conn. 

Labdarybės komisija: K. šlamiene, Porest City, Pa., O. 
Kundrotiene, Cleveland, Ohio, Jurevičius, Pittston, Pa. 

Kontrolės komisija: J. Stulgaitis, Wilkes-Barre, Pa., J. 
Kvietkauskas, Scranton, Pa., ir P. Katilius, Scranton, Pa, 

Užsibaigus seimui daugumas delegatų jau išvažiavo į 
namus. 

Taip vakar šaukė Cameron 
kasykloje užgriautas ir pris
lėgtas angliakasis Rnochas 
Knlshinskis, 35 m. amž. 

Su juo kartu buvo užgriau
tas ir jo tėvas, 60 m., amž. 
Bet jis veikiai išgelbėtas ir su 
kitais darbininkais skubiai 
dirba, kad išgelbėjus sūnų. 

Sakoma, ims daug laiko 
prisikasti prie užgriuvusiojo 
per didelius akmenis, anglis n m ^ n n - - . . , . — T ^ T T T T T : — ~ " 
ir galybes ^ r a m r i i į 0 iki Į P P R A N C u Z , i A NEMAŽINS riau įginkluoti Šveicarijos 
to prislėgtasis gali užtrokštu' KARIUOMENES 

6 m. amž., sunkiai sužeista. 
Yra ligoninėje. 

J i sėdėjo šalia savo namų, 
7915 So Eberdeen 

organizuodami darbininkus 
vienon galingon unijon. 

Plieno pramonės vedėjai 
skelbimais per spaudų mėgina 
įtikinti visuomenę, kad plieno 
kompanijos turi sukūrusios 
savas unijas, kurioms, esų, 
priklausų apie 92 nuošimčiai 
darbininkų. Girdi, šios unijos 
renka atstovybes kolektyviam 
derėjimuisi ir viskas tvarko
je. Į tai atsižvelgus, kam čia 
reikalingos profesinės darbi
ninkų unijos? Girdi, šių unijų 
tikslas yra įvesti fabrikuose 
"closed shop" sistemų, kad 

Anot kun. Devane, Prancū
zijoje yra 10,480 parapijų be 
kunigų ir ka* metai, imant 
aplamai, 431 kunigu daugiau 
miršta, negu naujų įšventina
ma. Kiekviena prancūzų vys
kupija kas metai vis smar
kiau ištinkama kunigų trūku
mais. 

Kas metai mažėja Prancū
zijos dvasinis kraujas ir jei 
stovis nepagerės, turės daug 
nukentėti tikėjimas. 1906 me
tais bažnyčios apiplėštos, vy
skupai, kunigai ir vienuolės 

tik vieni unistai darbininkai.'iSblaSkyta ir vaikų švietimas 
S S k a i J galėtų naudotis darbu plieno pavestas suplonėjusiems as-

vienas berniukas, uždegęs ug-
niasprogį (firecracker) svie-^ 
dė jai ant kelių ir pats* pas
pruko. 

Susprogęs ugniasprogis už
degė jos drabužėlius. J i skau
džiai sužeista. Jos tėvas ir 
motina nusvilo rankas. 

Policija ieško tėvų neprižiū 
rimo išdykėlio. 

IMS LAIKO PATIKRINTI 
VISUS AUTOMOBILIUS 

La Salle Towers viešbučio, KANADA IŠLEIS 30 MILI-1 PARYŽIUS, liepos 2. — 
1211 No. La Salle gat., sep
tintojo . aukšto departmente 
vakar po pusiaudienio nužu-
dvta nušovimu Miss Anna-
bella Blake, 35 m. amž. di-
vorsė. 

Patirta, kad jų nušovė ne
žinoma moteriškė. Kai kas 
matęs, kaip j i pabėgusi. 

JONŲ DOL. BEDARBIŲ 
PAGELBAI 20 ASMENŲ ŽUVO TEXAS 

POTVYNIUOSE 

Prancūzijos radikalų vyriau
sybė nusprendė ir toliau pa
likti privalomo kareiviavimo 

OTTAWA, liepos 2. — Ka- dviejjų metų tarnybų ir nema-
nados vyriausybė paskelbė, žinti kariuomenės skaičiaus, SAN ANTONIO, Tex., lie-
kad ji skiria 30 milijonų do- bet verčiau didinti, atsižvel- pos 2. — Texas valstybės pie 
lerių, kad parūpinus darbo be«gus į neramiuosius laikus Eu tinęs dalis ištiko potvyniai, 
darbiams. Seniau tam tikslui' ropoję, į Praneša, kad apie 20 asmenų 
sunaudota 40 milijonų dol. Be to, planuojama dar stip'žuvę ir keliolikos nerandama. 

p a s i e n i ' Liepos m. 1 d. Chicagoj pa 
Radikalų daugumos parla- t į k r į n t a & p i e 9 m a u t o m o b i _ ' 

mentas pritaria vyriausybės ^ į § k u d u y o g ^ r a g t a ' 
sumanymams. g e m m g t o v y j e i r i g d l l o t i 

tikrinimo ženkleliai. Kiti visi 
reikalingi taisymų. Visi garad 
žiai užversti darbais. 

Jei kasdien toks automobi
lių skaičius bus tikrinamas, 
tikrintojai negalės apsidirbti. 
Chicagoj yra šimtai tūkstan
čių automobilių. 

fabrikuose. 
Didžiųjų plieno fabrikų ve 

dėjai įspėja darbininkus, kad 
jie nepriklausytų jokioms pa 
šalinėms unijoms. 

Toki dalykai vyksta mūsų 
laikais. 

Darbdaviai bijo, kad darbi
ninkai neišsilaisvintų iš jų 
verguvės. 

NEGUS NORI 50 MILIJO
NŲ DOL. PASKOLOS 

ŽENEVA, liepos 2. — Bu
vęs Etiopijos imperatorius 
Haile Selassie reikalauja, kad 
T. Sųjunga garantuotų Etio
pijai paskolų. J is nori atka
riauti Etiopijų, išvijus iš ten 
italus. 

J is nemažai ir norėtų pas 
kų nors gauti paskolos — net 
50 milijonų dolerių. 

Čia naujas " t r iubel is" T. 
Sąjungai. 

menims. Nuo to laiko ten ir 
prasidėjo Katalikų Bažnyčiai 
skausmingi kryžiaus keliai. 

Prancūzija bedievėja, pa
reiškia kun. Devane. Kas įvy
ko Meksikoj vakar, o Ispani
joj šiandien, tas pat turės į-
vykti Prancūzijoje rytoj. J e i 
Prancūzijai bus lemta supa-
gonėti, tuokart žlugs visoj Eu
ropoj civilizacija ir kultūra. 

SIRIJOJE RIAUŠES 

BEIRUTAS, Sirija, liepos 
2. — Per sjrijiečių riaušes 20 
asmenų sužeista ir daugiau 
kaip 100 areštuota. 

PLATINKITE "DRAUGĄ" 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu 

matoma {giedra, bet vėsiau. 
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tojai — tai vejas. Iš dalies taip yra ir šiais 
laikais. Bet tik iš dalies. Žinome, kad gali 
būt ir kitaip. Atsiminkime prezidentinius 
rinkimus 1932 metais. Ar tada buvusio pre-
zidento Hooverio kalbėtojai būt galėję būti 
tuo veju, kurs jūra. — minią būt galėjęs 

• taip įbanguoti, kad ji balsuotų už Hooverij 
Be pavartojimo kitokių priemonių to nebū
tų buvę galima padaryti. 

Taigi, švęsdami Liepos Ketvirtąja, atsi
mindami aukštų idealų paskelbimai, žinoki
me, kad jų paskelbimas dar nereiškė jų pri
taikymą gyvenime, bet iš kitos pusės su
praskime, kad jų vien paskelbimas jau ibu-
vo žingsnis pirmyn. 

Iš po mano balanos 
Morkus 

DIENOS KLAUSIMAI 

LIEPOS KETVIRTOJI 

Rytoj pripuola Liepos Ketvirtoji, viena 
populeriausių tautinių švenčių Jungtinėse 
Yralstybėse. Yra tai šventė šių valstybių ne
priklausomybės paskelbimui paminėti. Ne-

ATSARGIAI SU UGNIM 

Nuo senų laikų Amerikoj įsigyveno pa
protys Liepos Ketvirtojoj žaisti su ugnimi. 
Tas paprotys tebetveria nežiūrint į tai, kad 
dėlto kasmet tą dieną žūva ir sužalojama 
daug žmonių, ypač vaikų. Teisybė, šiek tiek 
barnioma tą žaidimą tvarkyti ir mažinti, 
bet iki visiško panaikinimo tai dar toli. 

Kiekviena šventė yra skiriama tam, kad 

Garsusis italų muzikas Ve
rdi užgimė labai ypatingose 
aplinkybėse. Tiesa, gimė Ita
lijoj. Betgi Italiją lyginai tuo 
kart valdė Austrija. Kai ka
da Austriją pavaduodavo Pra 
ncūzijos Napoleonas. Ypač ta
sai kampelis, kur Verdi gi
mė ir augo, ne kartą nei ne
žinojo, kas jį valdo ir ko 
klausyti reikia, Verdi visados 
jautėsi italu. Savo tvariniuo
se dažniausiai italų dvasia 

jas perleidę, kepures ant gai
vų ir pašmakšt visi žuvų gau
dyt. Veik tik vienos moterys 
palieka. Neveltui tuloji vei
kėja kantrybės netekusi, at
siliepia: "Ta i ne mums apie 
tokius reikalus svarstyti". 
Taigi, kad ne. 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS 

Vladas, arba kaip jį papra
stai vadindavo Lokietkus, ka 
ralius Paliokijos, daug nuke
ntėjo pirm, neg ant sosto at

vaduojąs. Bet kadangi taip įsisėdo. I r tai dažniausiai už 
dažnai jo operas jei ne aus
trų tai prancūzų šnipai ap
karpydavo, kad daugiau jųjų 

priklausomybes Aktas buvo paskelbtas 177(81 „ , ., m , . , 
. , / , v ., , , - žmogui malonumo suteikus. Tokio malonu-

metais, bet karas uz nepriklausomybę tęsė- • 
si dar ilgai. Taika su Anglija tepadaryta 
1783 metais, o krašto konstitucija tesudary
ta 1787 metais. Nepriklausomybės dekleraci'joj pareiš
kiama, kad visi žmonės gimsta laisvi ir ly
gūs ir kad nuo Sutvėrėjo jie yra gavę tam 
t i k i ari n e a t i m a m a s te ises , t a r p k u r i ų y r a 
šios: gyvastis, laisvė ir laimės ieškojimas. 
Konstitucija suteikė šioms valstybėms vai-
dymosi pagrindus, kurie i r dabar tebetveria. 

Nepriklausomybės dekleracija ir konsti
tucija remiasi tam tikrais principais, ku
riais amerikiečiai didžiuojasi, kuriuos bran
gina ir kuriems užpelnytų ir neužpelnytų 
komplimentų yra suteikę ir kitataučiai. 

Svarbiausieji nepriklausomybės ir kons
titucijos idealai yra tai laisvė, lygybė ir de
mokratiški valdymosi pagrindai. Šių idealų 
gynėjais dabar statosi įvairios srovės ir 
vieni kitiems prikaišioja b a n d y m ą 
tuos idealus sutremti. Dabar štai visi 
gerai žinome, kaip respublikonai prikaišioja 
prez. Rooseveltui konstitucijos laužymą ir 
laisvės varžymą. Iš kitos pusės demokratai 
statosi tikraisiais minėtų idealų saugotojais 
ir vykintojais. 

Šitokiuose nžsiriuldinejimuose nėra noro 
tiesa surasti, o tik priešininką apkaltinti, 
kad per tai į jo vietą atsisėdus, arba turi 
mos valdiškos vietos neužleidus. 

Norint tiesą pamatyti, ir sužinoti ką gy
venime davė ir duoda tie idealai, kurie bu
vo paskelbti nepriklausomybės dekleraeijoj 
1776 metais ir konstitucijoj 1787 metais, tai 
turime kitaip prie dalyko eiti. 

Kaip ištikrųjų buvo ir yra gyvenime 
taikomas lygybės idealas! Ar vergija ir ly
gybė yra suderinami dalykai? Juk ne. Na, 
o Amerikoj vergija prasidėjo dar 1619 me
tais, kada Olandijos laivas atvežė 20 Afri
kos negrų ir pardavė plantatoriams. Vergų 
gabenimas vis didėjo ir jų gabenimo var 
žynio aktas išleistas tik 1794 metais. O pati 
vergija panaikinta veik sykiu su baudžiava 
Kusi joj. Vergija mat tilpo į konstitucijos 
rėmus, bet NBA ir panašūs patvarkymai į 
juos netelpa. 

Gal tik negrai lygybės nepažinot O ar 
nežinome, kad dabar, jei alkanas pavogs 
duonos kepalėlį, tai jis eis į kalėjimą, o jei 
-politikierius ar kas kitas pavogs nulijoną 
dolerių, tai jis keliaus į Europą vakacijų. 

Tai mat kokia lygybe. 
Laisvė. Žinoma, kad turime laisvę. Ra

šo kas ką nori, susirinkimus laiko kas tik 
nori. Bet ar visada ir ar visur? Kas būda
vo, kai darbininkai pnadėjo burtis į unijas? 
Kas tada būdavo su susirinkimų ir žodžio 
laisve! Kas bus, kai netolimoj ateity plie
no pramonės darbininkai pradės organizuo
t a * _ • J 

Demokratija. Taip "Jungtinėse Valsty
bėse buvo ir teberia demokratiška tvarka. 
Kitose valstybėse buvo carai, kaizeriai, ka
raliai. Dabar daugely kraštų viešpatauja di
ktatoriai. Amerikoj turime žmonių rinktą vy
riausybę. Bet yra apskaičiuojama, kad Chi-
cagoj esama apie 250,000 "plaukiojančių ba
lsų", kurie čia nulemia rinkimus. O kur ki 
tokios suktybės rinkimų metu? 

Demokratija nėra koks talismanas, feti
šas, arba stebuklingas vaistas, gydantis gy
veninio žaizdas. Demokratiška santvarka jau 
senovėj buvo išbandyta i r tų laikų politi
kieriai sakydavo: minia tai jūra, kalbė-

tat, kad buvo mažo ūgio. N. 
vien svetimi, bet ir savi žiū
rėjo į jį į kaipo kokį vaikė-

reikalui atatiktų, jog galuti- zą, kuriam šalį valdyti buvo 
nai paskesni jojo tvariniai iš-j kur kas peraukšta. Jisgi visai 

Draugas Pruseika, tavorš-
čiai, pasigyrė, kad SLA. sei
me, Klyvelande, be delegatų, 
buvo ir sutvėrimų, kurie žvie
gia. "Mes išgirdome jų žvie
giančius balsus SLA. seime." 
sako draugas Pruseika. O sė Latraititnė. 

Benis Latraiti6. Žmona laukia 
vieną dieną, kitą ir trečią, 
o Benis kaip negrįsta, taip 
negrįsta. Pagalios Latraitienė 
nuėjo į vienos poperos redak
ciją paduoti paieškojimą. 

— Kiek tamstos imate už 
colį paieškojimo? — paklau-

mo teikia visos religinės i r tautines šventės, 
išimtį daro Liepos Ketvirtoji su savo žai
dimu su ugnimi. Šaudymai ir sprogdinimai 
erzina ir gadina nervus kiekvienam, kiad ir 
sveikam žmogui. O ligoniui ta diena virsta 
tikru pragaru. Nuolatiniai sproguliai jaudi
nu nervus, o iš to kylantieji biaurūs, smir
dantys dūmai troškina ir edsa akis ir plau-
čius. i 

Tas žaidimas su ugnimi visiškai neside
rina su lietuvio ramiu būdu. Vis-gi keista, 
kad lietuviai leidžia savo vaikams tą dieną 
ir dar prieš tai žaisti su visokiais spragu-
čiais. Nei iš to kylančios baisios nelaimės 
neįduoda žmonėms proto. Ar rasi lietuvių 
koloniją, kur lietuvių vaikų tarpe" nebūtų 
įvykę baisių nelaimių — apsideginimų, akių 
išplikinimų, visokių sužalojimų ir net mii-

eidavo daugiau tarptautiniai, \ kitaip galvojo. Kai pamatė, i"" . . lv ., 
. . M lygino balsavikus. Ba kur nė 

kas žviegia? "VVell... jūs ži
note koks sutvėrimas žviegia, 
0 jei draugas Pruseika lygi
no žmones prie tokio sutvėri-

" I mo, kuris žviegia, tai jis pri-

negu vien itališkai. Kitaip 
sakant, austrai ir prancūzai 
norėdami Verdiui pakenkti, 
tik labiau % išgarsino. Taip 
kad šiandien Verdi plačiame 

| pasaulyje stovi nežemiau, ne
gu kad pačioje Italijoje. įvei
sta! Apie tuos, ką Verdio o-
peras sužalodavo mažai kas 
žino ir žinoti nepaiso; gi tuo 
tarpu patį Verdi visas pasau
lis ant rankų nešioja^ 

čių. O atėjus tai nelaimingai dienai, lauki-] 
nis žaidimas eina po senovei. 

Susipraskime ir drauskime vaikus nuo 
to nežmoniško žaidimo. 

K a b a n t apie Vilnių ir jo 
išvadavimą, kai matai pakau-

jšyje Vanagaičio " E i , pasauli, 

TRIUKŠMAS TAUTŲ LYGOS POSĖDYJE 

Birželio 30 d. Tautų Lygos posėdyje ki
lo toks triukšmas, kokio nėra atsitikę nuo 
pat tos įstaigos pradžios. Triukšmas k i l o r , s a v o dainele kur kas prie jo 

mes be Vilniaus nenurimsim'' 
vaidintiesi pradeda. Atvaduo
ti Vilnių, kiekvienam lietu
viui rūpi. Kožnas, rodos, ka
žin ką atiduotų, jei tik sosti
nės atvadavimas jo pastan
gomis įvykttj. Tai vienok kol 
kas vienas Vanagaitis ir su 

jog to viso jau už, daug per 
sirengia ubago rūbais, keliau
ja Ryman ir čia savo dalyką 
pačiam popiežiui išaiškina. 
Popiežius, suprantama, jam 
noriai pritaria. Tokį vieną 
rams t į įs igi jęs, ieško d a u g i a u . 
Žiūri ir mato, jog Lietuvos 
Gediminas labai pavyzdingai 
šalį tvarko. Ilgai nelaukęs ve
da jo dukterį Aldoną už mo
terį. Vadinasi, Gedimino žen-
tuku patampa. Ant tų pėdų 
Gediminas jam apie dvide
šimt tūkstančių suiminių grą
žina. Šisai įvykis tiktai Lo-
kietkui daugiau 

ra balšavikų, ten nėra ir žvie
gimo. 

Ar pasitaikė, tavorščiai, 
jums būti tokioj veselėj, kur 
j a u n a v e d y s , važ iuodamas a n t 
hanimun būtų pamiršęs savo 
pačią. Ale Londone tikrai 
taip buvo. Štai, stori: 

Mano kaimynas Švarkutis 
aną vakarą celebravo savo 
•birdę. Susikvietę svečių. Su
sėdus celebracijas valgyti, 
Švarkutis pradėjo girtis sa-
vo gyvenimu. 

— Brangūs mano sveteliai! 
Gyvenu kaip ponas. Laimin-

Į stotį jaunavedžius paly-J gesnio* žmogaus jūs nerasite 
dėjo didelis būrys draugų, su visam sviete. Maniškė dažnai 
gėlėmis, su linkėjimais.. Jau- man net šiušus nuauna, 
nieji linksmai plepėjo juoką- — Ar tada, kada girtas' na-
vo. Jaunasis tuo tarpu sukro- mo pareini? — juokdamos pa-
vė čemodanus į vagoną, pasi- klausė vienas svečių, 
rinko patogesnes vietas. Kai i — O no, sako Švarkutis, — 

bės padarė, negu visų priešų; jau viskas buvo sukrauta, | ne tada, bet tada, kada noriu 

b . 

— Dolerį, — atsakė paieš
kojimų menedžeris,. 

— Mai gudnis! — sušuko 
Latraitienė, — tai perdaug. 
Mano senis yra šešių pėdų 
aukščio! 

gero į i - gar 

liežuviai. Įsigijęs sau tikrą j traukinys pradėjo riedėti. 

kai Abisinijos buvusis negusas atsistojo kal
bėti ir protestuoti prieš Italijos diktatorių 
Mussolinį, pagrobusį jo šalį. Triukšmą su
kėlė italų laikraščių korespondentai protes
tui išreikšti prieš leidimą juodųjų karaliui 
kalbėti. Triukšmadariai, policijos varomi 
lauk iš salės, net kumštis pavartojo. 

Tokie įvykiai neina sveikaton Tautų 
Sąjungai, mažina jos autoritetą. Bet Tautų 
Sąjungos autoritetas pašlijo ir jos bejėgu-
mas apsireiškė, kai ji nesiėmė priemonių 
iškrapštyti Želigovskį iš Vilniaus 1920 me
tais. I ,-, w j , , 

St. Louis mieste įvyko 6-ta Catliolic 
College Studente' Spiritual Leadership kon
vencija. Be kitko ten pripažinta, kad jei ne 
kun. Coughlin ir jo darbuotė, tai Amerikoj 
būtų 1,000,000 komunistų daugiau, n-gu jų 
dabar yra. Konvencijoj dalyvavo 209 dele
gatai, v v -

Liepos 5 d. Amerikos .čekų sakalai mi
nės 40 metų gyvavimo sukaktuves. Mmėji- / 
mas įvyks New Yorke. Dalyvaus 4,000 sa
kalų iš įvairių Amerikos čekų centrų. 

a •• A \ 
Prez. Rooseveitas yra susirūpinęs " Black 

Legijono" kriminališkais darbais. Pareiškė 
pasiryžimą tą lizdą ištirti ir susekti tikruo
sius vadus. 

• * * 

Birželio 18 d. Kaune prasidėjo tarp Lie
tuvos ir Ispanijos delegacijų derybos dei už
mezgimo prekybinių santykių tarp tų dvie
jų šalių. < ! i y\ \ 

• • * 

Al Smith, vienas žymiausių demokratų ] 
partijos vadų, pareiškęs priešingumą prez. 
Rooseveltui, dar nežino ar rems respubliko
nų kandidatą gub. Landoną. 

• * * 

Tarp pasirašiusiųjų Amerikos nepriklau
somybės dekleracija yra Charles Carroll of 
Carrollton. Jisai buvo katalikas ir j a u vie
nam iš pasirašiusiųjų tebuvo lemta sulaukti 
dekleracijos auksinio jubiliejaus. Toms su
kaktuvėms atėjus, jis buvo 89 metų amž. j referatus atkalbėję, rezoliuci 

arčiau prislinko, negu visi ki 
ti ir su savo rūšies pastango
mis. Labai gailu, kad ši gar
binga dainelė vis mažiau ir 
mažiau jau girdisi... Tulasai 
senos Romos senatorius tu
rėdavo tam tyčia tarną, kad 
šis jam amžinai ausin kuštė
tų, — "Kartagina tur būt 
mūsų"! Ir buvo. Taip ir Va
nagaičio dainele mums. Tu
rėtų būti ne tiek daina, kiek 
malda, kol galutinai ji bus 
išklausyta. Visokias pramo
gas turėtum pradėti su Lie
tuva Tėvyne mūsų, o baigti 
su Ei, pasauli, mes be Vil
niaus nenurimsim. Ypač mo
kyklų vaikučiai. Kalba jiem, 
žirniai, į sieną. Betgi ten, kur 
kalba suklumpa, daina prasi
deda. Neužsimirškim! 

•4 
-

Seimų, kongresų gadynė jau 
čia pat. Kai kitados, taip šį
met, jau matytis kaista puo
das Lietuvai ir jos tvarkda
riams... Kad gaus, tai gaus, 
net varles sučiaudės! Tik, — 
kas gero iš to Amerikos lie
tuviams bus? Lietuva savo 
reikalais užimta, mums, pa
tarti nenorį ir neišdrįsta. Jei, 
patys mes nesusiprasim, kai 
kitados, taip ir šiuo kart su
važiavę ir da vieną glėbį tu
ščių rezoliucijų išsivešime, o 
daugiau nieko. Labai gailu... 
Prisimena vienas tokis suėji
mas anų metų. Vietoje rimtų 
ir bėgamųjų klausymų, pasi 
suko pora amžinų veikėjų il
su kaupinais kišeniais viso
kių referatų ir rezoliucijų; 

moterį lietuvę, o da geresnį 
uošvį Gediminą, labai sėkmi
ngai Paliokiją valdė net apie 
trisdešimt metų... 

Jei kam žingeidu, Henry 
Ford savame laike varėsi se
natoriumi patapti. Nieko ge 
ro neišėjo. Dauguma iš to tik 
nusijuokė, ranka numojo, ii 
viskas. Supykęs Fordas ne 

į saliūną eiti. 

130 Forduką už kurį jam tur 
būtinai užsimokėti. I t pamo 
kyk, jei nori genijų! 

Giedotines mišias pradedam 
su Kyrie. Mišių istorijos ne 
žinančiam, labai keista pra
džia. Be jokios minties. Kur 
kas kitaip atrodo tam, kurs 
mišių istoriją atmena. Seniau, 
mat, pradėdavo mišias su li
tanija. Ilgainiui, litanijai pra
nykus, tik įžanginiai litanijos 
žodžiai užsiliko Kyrie. Šian-
dien veik kiekviena tauta sa 
vo rūšies giesme Kyrie pa
vaduoja. Mes turim savo Pul
kim ant kelių. Gailu, kad ne 
visi tai žino. Kai kam išsi-
žiūri, kad be Kyrie, mišios 
niekai. I r ką tu jam padary
si? 

Jaunasis, betikrindamas ar 
ko nors nepamiršo, apžiūrėjo | Kinu aną vakarą strytu. 
visus savo daiktus ir pašte- 'Pro atdarą langą Sakerių na-
bėjo, kad vagone nėra... jau-'muose girdėt barnis, 
nosiosi žmonos. Jaunavedžiui ->- Jes«, jes, tu sakai man 
neliko nieko kito, kaip pa- geras, labai geras, tu senas 
traukti stabdį. Bet kol jis tai kerėpla, — rėkė Sakerienė. — 
padarė, traukinys jau gero- Bet aš tau atvirai pasakysiu, 
kai buvo nuėjęs. Traukiniui kad pirmasis amžiną atilsį 
sustojus, jaunavedžiui teko,mano vyras šimtą sykių buvo 
sumokėti pabaudą, pasiimti geresnis. 

mano 
surado pamirštą mažulėle, — atsako jai vyras. 

4.- i ^ •• i i šemodanus ir grižti nėščiom i I — Palauk naJank 
vien tiem, ką uz ji nebalsavo, I . fe l l u n M r , W B » lJdJdUK ' 
, . . ., . . 'stoti, k.ur 
bet ir vaikams jų, primeta' žmoną. Kai aš tapsiu jau amžiną 

i atilsį, tada ir aš būsiu geres-
Prieš savaitę kažkur dingo nis už būsimą tavo vyrą. 

Kitos vasarinės slogos rū
šys — pavasarinė vasarinė ir 
rudeninė — visos panašios į 
rožių šaltį tuomi, kad jos vi
sos verčia sergančius (čiaudė
ti, šniokščiuoti ir jie negali 
atlikti kasdieninių darbelių. 

Bet visos vasarinės slogos 
yra pašalinamos. Kuomet ta
vo gydytojas randa kokios 
dulkelės tau perdavė ligą, tai 
galima tave padaryti nelie
čiamu tos rūšies. Bet immu-
nizavimas (neliečiamumas) 

Dulkelės nuo medžių yra 'geras tik vienam sezonui. Ra-
priežastim: pavasarinės rū-1 sti kokios dulkelės žmogų 
sies. Liga tęsiasi nuo balan-! užkrėtė gydytojas įdeda la-
džio mėnesio iki gegužės mė- šelį dulkelės ekstrakto į odą, 
nesio pabaigos. Medžiai, ku- Paprastai ženuaus alkūnės su 
rie paprastai užkrečia šita Ii- adata jis padreskia odą ir į-
ga yra — ąžuolas, skirpstas,, deda ekstrakto. Colį žemiaus 
medliepos, beržas, amerikiš-1 kitas lašelis kitos dulkelės į-
kas riešutys ir nekurios žo-1 varytas į odą. Tokiu būdu 

VASARINĖS 
SLOGOS 

Birželis, rožių mėnesis, tai 
gražiausias mėnesis gėlių my
lėtojams, bet "rožių šalčiu'' 
sergantiems, tai skaudaus ke
ntėjimo laikas. "Rožių šai-
t i s " yra vasarinė sloga, kuri 
pasirodo rožių sezone. Žmo
nės užsikrečia rožių ir kitų 
kvietkų dulkelėmis ir kurie 
tik lengvai tą ligą priima, tai 
vasara jiems yra ištikro var
gingas laikas. 

lės. 
Vasarinė rūšis tęsiasi nuo 

gegužes iki pusiau liepos. Tai 
dulkelės rožių ir kitų gėlių ir 
nekuriu žolių, kaip motieju
kas, smilga, birželio žolės, so
dų žolės ir gyslapis, neša šitą 
rūšį. 

Rudeninė rūšis prasideda 
viduryje rugpiūeio ir tęsiasi 
pakol šalnos atsiranda. "Ra-
g-weed" dulkelės užkrečia 
žmones. Kadangi "ragweed , ? 

dulkelės kietesnės, tai jos le
ngvai praduria delikatnas 
kvėpavimo kelio plonutes plė
veles. Šita slogų rūšis neiš
pasakytai kankina daugelį 
žmonių. 

galima išbandyti net 10 įvai
rių dulkelių rūšių, vienu pa
sėdėjimu. Kada reakcija pa
rodo katra dulkelė žmogų už
krėtė, tai gydytojas žino tin
kamą gyduolę ir tą vartoja. 
Patartina pradėti šituos iš-
mirkštimus nors 60 dienų 
prieš pradžią apsireiškimų. 

FLIS 

Meksikoje yra virš 200 ta
rmių, ir kai kurios viena nuo 
kitos skiriasi tiek, kiek pran
cūzų kalba nuo vokiečių. 

Varšuvoje lankant rūmus, 
kuriuose gyvena prezidentas, 
ant kai kurių senų daiktų nia 
tyt Lietuvos vytis. 
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Lietuviu Diena Marijos Kalneliuose 
T. Marijonų Rėmėjai Pasiruošę 

Svečius Gražiai Priimti 
Bus Įžymiu Kalbėtoju, Ristynės, Muzika, 

Dainos ir Kiti Įvairumai 
Tėvų Marijonų Rėmėjų eina didelis judėjimą?. Vienu 

a 

Draugijos pastangomis suruo
šta vakarinėse valstybėse pi 
rmoji Lietuvių Diena. Sakau 
pirmutinė, dėl to, kad čionai 
tas paprotys dar nebuvo nie
kados turėtas. Taigi, kaip pi-

KELRODIS J PIRMĄJĄ VAKARINIŲ VALSTYBIŲ LIETUVIŲ DIENĄ MARIJOS KALNELIUOSE 
Ąu %mr Km 

žodžiu viskas paruošta, tik 
laukiama skaitlingos visuo
menės atsilankymo ir prita
rimo kilniam tikslui. 

West Sules kolonijoj yra 
paimtas Stanislovo Fabijono 

imu kartu rengiama, tai ir) 2156 So. Hoyne ave., didelis 
tikimasi, kad ši iškilmė busjtrokas, kuris patarnaus Lie-
ir paminėta taip, kai ne jo-j tuvių Dienoj. 
kia kita pramoga nebuvo mi- Taipgi Aušros Vartų mo-
nima. Vieta šiai Lietuvių Die-'terų ir merginų draugija mi
nos šventei parinkta viena ti- įtarė in eorpere dalyvauti ir 
nkamiausių — Tėvų Afarijo-, reikale pagelbėti. 
n„ aku , kur šiuo laiku stato-1 T o w n o f L a k e k o , o n i j o j ; d a . 
B» Tėv,, Mari.įom, Seminari- N g ^ s . jUMXIsko ^ . ,-en^tis prie pirmos lietuviu 
jos koplyčia. Tėvų Marijonų, d o v y M j Q g e n t ų J r QiMSą msĄstHinimo l e n t o s Heriog 

Antanas Janušauskas., žy
mus katalikiškų draugijų vei
kėjas ir rėmėjas, kuris Lietu
vių Dienoj atvyks su savo 
muzika ir dideliu būriu cice-
rieėiij. 

kus, kad nuvesti visus, kurie 
neturi automobilių, į Marijos 
Kalnelius. 

Šitokia negirdėtas lietuvių 
sujudimas taip energingai 

įstaigos yra Visuomenės įstai 
gos, nes jie vieni be visuome
nės nuoširdaus pritarimo ir 
paramos nebūtų jokiu būdu 

šeimynos taipgi turi savo tro stebėtinais ir rodo, jog lietu
ką ir skaitlingai dalyvaus. 

uMelrose Parko kolonija 
c :alėje turėti tą, ką šiandie k a i P visuomet, taip ir šį kar-
jau turi. Taigi ir šia Lietu- Ui' P i , n a į P r i r e n g ę skaitliu 
vių Dienos proga, kviečiame | « a i atsilankyti ir pasidarbuo-
nuoširdžiai visus Cbicagcs ir ! 

apylinkes lietuvius kuoskait-
lingiausiai atsilankyti ir pa-
darvti šia Lietuviu Diena se-
k minga ir tautine švente, ku
ri po gražiai apvainikuotų iš
kilmių, galėtų ir turėtų kar
totis kiekviena meta. 

Lietuvių Dienos iškilmėse 
turėsime daug garbingų sve
čių, kurių tarpe bus vien«ts iš 
laikraštininkų, "Mūsų Vil
n iaus" redaktorius, gerh. V. 
Uždavinys, kuris šiuo laiku 
lanko lietuvių kolonijas Vil
niui Vaduoti Sąjungos reika
lais. Jis, aš tikiuosi, neatsi
sakys tarti šarvo žodi ir su-
pažindinti, kaip ir kokius lai
kus pergyvena mūsų broliai 
lietuviai okupuotame Vilniu
je. Taipgi mums visiems ge
rai žinomas "Draugo'* reda
ktorius, Leonardas Šimutis 
pasakys kalbą ir daugelis ki
tų. 

Bus taipgi ir dvi poros ris-
tiku — Juozas Baneeviėius ir 
jo sūnus Vytautas Bancevi-
ėius, ir Juozas Aukštaitis; pa
starasis yra nepaprastai stip
rus ir kilnos sunkiausio svo
rio vogas. 

Muzika, kuri linksmins at-
silankusius sveeius visą die
ną, suteikė Roosevelt Furni-
ture Co. savininkai — M. P. 
Jovarauskas ir J . P. Bertulis. 

Visose Chieagos kolonijose 

Atėjo žinios iš tolimos Ci-
cero, kad tenai Antanas Ja
nušauskas, nors sako, kad y-
i'a ir jų išvažiavimas, bet 
sako, kad Cieeroj yra daug ii 
lietuvių, užteks vienur ir ki
tur. Praneša, kad turi suor
ganizavęs didelį būrį cicerie-
ėių, kurie ištik rujų savo atsi
lankymu žada nustebinti vi
sas kitas kolonijas. Bravo A-
ntanai! 

viuose yra stipri vienybe, ir 
jog tikra lietuviška dvasia vy
rauja. 

Nevienas atvykęs į šią šven
tę, matydamas tūkstantines 
lietuvių minias, pasakys, jog 
tikrai lietuvių gyslose teka 
tikras lietuvių kraujas, kuris 
meilės ryšiais jungia visus į 
vieną didelę šeimyną. Iš tik
rųjų, tai padarys nepaprastą 
įspūdį; ir negalima manyti, 
jog kas nors pasiliktų ir at
sisakytų atvykti. Programa 
mums darys.nepaprasto įspū
džio. Džiuginančios širdį tė
velių dainos nuneš mus i mv-

n . r l u l r K i S ' l { l l l ' i l 1 " vadavaujami, visi automobiliu nuvažiuos į Pirmąją Vakariniu Valstvbiu LIETUVIŲ 
Dim& Marijos Kalneliuose, Iiinsdale, 111., sekmadienį, Liepos 5 dieną. Važiuokite nurodytais gerais keliais. 

NUROYMAI TRAUKINIU VAŽIUOJANTIEMS 
Važiuojant traukiniu į Marijos kalnelius, galima išvažiuoti iš AVestern Ave ir 18th St. stoties į Clarendon 

Hills stoti 9:40 ir 11:28 vai. Prie stoties rasite žmogų, kuris vadovaus važiuojantiems ir parūpins tikietus, ku
rių kaina šia proga bus žymiai numušta. Nuvažiavę į Clarendon Hills stoti rasite troką, kuriuo nuvažiuos 
į Marijos Kalnelius. Į ten ir atgal (round trip) tikietas tik 50 centų. 

ražiuosite 

Marketparkiečiai 
Sekmadienį J 
Marijonų Ūki 

MARQUETTE PARK. — 
Kas met visi Marąuette, Par
ko lietuviai važiuoja į pikni-

zmiomis, kati taipgi turės sa
vo troką. Julius Velička, 2f)0u' 
VY. (>9 st., norintiems važiuo 
t i, nuveš ir parveš. Trokas 
lauks prie bžnvčios nuo 12 
vai. ir lygiai 1 vai. paliks 

limą tėvyne, kur mums buvo 
tain miplfl laJ™ o-r«;5n m; , , [k* Marijonų ūky, kur galima 

Marauette Parko kolonijos t a i p m i e l a ' t a i P £ r a z l L 1 ) z i u - | n . Q +- v . ,: " , * , . 
gins mus ir mūsų žydrios g a ' 8 ™ « N maisto produk-
jaunystes malonūs prisimini-
mai. Ak, kaip gera bus prisi
minus visai ta i ! širdis net 
verks iš džiaugsmo. 

Todėl, lietuviai, visi vien
balsiai šaukime: " V I S I ] 
LIETUVIŲ DIENĄ MARI
JOS KALNELIUOSE." 

Bridgeporto kolonijos pik-
nikieriai į Marijonų ūkį išeis 
9 vai. ryto nuo Gudų krautu
vės^! 0 W. 33 st. Bridgepor-
tiečiai veikėjai darbuojasi, 
kad jų kolonija geriausiai pa
sirodytų. Daugelis vyks sa
vais automobiliais. 

tų, taip pat medaus i r .k i to
kių gėrybių. Kurie turi auto
mobilius, gali nuvažiuoti ka
da nori. Bet liepos 5 d. kad ir 
kurie neturi automobilių, ga
lės nuvažiuoti į pikniką t ro
ku. 

ėka, 2rM W. 69 st., visus nu-
|veš ir parveš už 35c. Va įka
lnis " f e r a s " 15c, bet važiuo-
j jautiems su tėvais — nuveži-
' mas ir parvežimas dykai. Tro 
kas lauks prie bažnyčios 12 
vai., o lygiai 1 vai. išvažiuos. 
Prašome nesivėluoti. Vietą tro 
ke užsisakyti galima prie ba
žnyčios pas laikraščio parda
vėja, S.S. 

Ekspresininkas Julius Veli-

Į Marijos Kalnelius 

— suvirs du tūkstančiu dole- norime ir su LRK8A seimo 
rių. Piknikas įvyko birželio atstovais pasimatyti. Tą pa-
21 d. Vytauto parke. čia dieną rengia Visų Šventų 

Ir toliau cicerieciai nenu- d r - . i a įvažiavimą j Willow 
leidžia rankų. Tariasi pager- Springs Forest G rovė, 83 ir 
bti Vladus, Petrus ir Povilus, Kean ave. 
nors kelios dienos ir praėjo, T. Ix . . v. . . . ,. 
. . Dėlto cioene^iai pasidalins, 
bet nebuvo geros progos pa
gerbimui. Dabar kur kas ge- W ™ c i a u S >Ta ' t a i ^bejiem. 
riau galėsim vykti sekmadie- užteks. A. J. J. 
nį į Tėvų Marijonų ūkį, į re-

Adis Abeba. (Elta). Birže
lio 16 d. Adis Abeboje buvo 
paskelbtas dekretas, kuriuo 

ngiamą Lietuvių Dieną Mari
jos Kalneliuose liepos 5 d. Su
sidarys didelis triukšmas, o 

įeeriecmi savo jubiliejinį eieeriečiai yr& visi prisiruoše | griežtai uždraudžiama iš E-
pikniką labai šauniai pralei- (sekmadienį, liepos 5 d. vykti j ticpijos išvežti brangenybes,. 
do, net ir gero pelno padarė, į Marijos Kalnelius, kuriame \ vertybės popierius ir devizas 

t>/* 

Taigi matote, iš kolonijų 
rėmėjų rengimosi, kaip nuo
širdžiai rengiasi. Tokiu būdu, 
sulaukę liepos 5 dienos, ne
pamirškite, atidėkite visus ki 
tus dalykus kitam kartui, pa-
sistengkite kuoskaitlingiau-
siai pasirodyti, kad šis Lietu
vių Dienos surengimas pri
duotų kiek galima daugiau e-
nergijos tiems darbuotojams, 
ir teikti) patiems Tėvams Ma-

tarpe Tėvų Marijonų rėmėjų rijonams. Jonukas 

"VISI J LIETUVIŲ DIENĄ 
MARIJOS KALNELIUOSE" 

Ši pirmoji Lietuvių Diena 
yra tai nepaprastas įvykis 
visoms Vakarinėms Valsty
bėms, nes šiose valstybėse y-
ra tai pirma tokia lietuvių 
švente. 

Žmonių sąjūdis bei entuzi
azmas pasireiškusi veik viso
se apylinkėse. Prie šios nepa
prastos lietuvių susiartinimo 
šventės? ruošiasi ne tik uolie
ji ttbicagiečiai, bet ir apylin
kės valstybių lietuviai, būtent, 
Wisconsino, Indiana ir Illin-
oiso miestelių lietuviai. Net 

džiaugsmas ima patyrus to
kias naujienas. 

Patirta, jog Aukštakalnis 
veda ekskursiją iš Gary, Ind. 
Taip pat susibūrė lietuviai at
važiuoja iš Kenoshai, Wis. bei 
apylinkės miestelių. Indiana 
Harbor lietuviai taipgi pra
neša, kad atvyksią nemažoje 
ekskursijoje. 

Teko sužinoti, jog Cbicagos 
visos kolonijos (kurių yra de
šimt) nepaprastai uoliai ruo
šiasi atvykti. Kiekviena ko
lonija rūpinasi pristatyti tro-

Pirmoji pVakarinių Valstybių 
* , 

LIETUVIU 

l 

įvyks 

Liepos- July 5 d., 1936 
MARIJOS KALNELIUOSE 

Hinsdale, Illinois 

Ruoškitės į LIETUVIŲ DIENĄ Visi: Draugi-
jos, Pavieniai, Profesijonalai ir Biznieriai, Kur Galė
site Linksmai Laikę Praleisti ir Vienas su Kitu Pasi
matyti. Bus Labai Graži Programa: Kalby, Dainy ir 
JvairiŲ Žaidimų. 

Taipgi Bus Dvi Poros Ristiky - JUOZAS BAN-
CEVIČIUS, JUOZAS AUKŠTAITIS ir VYTAU
TAS BANCEVIČIUS, Sūnus Juozo Bancevičiaus, 
Kuris, Kaip Teko Girdėti, Yra Stipresnis už Savo 
Tėve. Juozas Aukštaitis Taipgi Kilnos Sunkiausias 
Vogas. 

Visus Nuoširdžiai Kviečia 
RENGĖJAI 

=£ 



I H M T O A S Penktadienis, liepos 3 d. 1936 

Šventosios Uostas - Antroji Mušu 
P a p o Tvirtove 

miesto pastatų liekanas ir iš
nyko josios garsas. 

Atgavus Lietuvai nepriklar. 
somybę, susirūpinta stiprin 
tis savame pajūryje. Tame 

~" . . . . . _ , niūriame gamtos prieglobsty-
Netenka abejoti, kad gilie- siog.ni guauekuua U yare be _ ^ ^ ^ g v e n t o j o j e 

je senovėje lietuviu tauta bu- tarpišk* prekyba su Švedija, k e r t a m a g s a y i š k i 

vo jūrininkų tauta, tai rodo 
ne tik įvairūs kronikoje ap
rašyti žygiai, bet ir gausus 
jūrininkystes terminų žody
nas, iš kurio taip pat daug 
yra pasiskolinę mūsų kaimy
nai estai ir suomiai. Jau gi
lioje senovėje mūsų tautos ša
ka prūsai turėjo du gerus uo
stus: Truzų, prie dabartinio 
Elbingo, ir Jumne. Oderio žio 
tyse, o kuršiai Jurapilę. Ve-
lvbesniais laikais iškvla Pa-
langos ir ypač Šventosios uo
stas. Ypatingai Šventosios iš
kilo gale XVI ir pradžioje 
XVII šimtmečių. Per Švento 
šios uostą Lietuva turėjo tie- kopų smėlis didingų uoste 

,, . . a . ^ pirmas ia-
Anglija, Hanza ir kit. bupra- . .. *•* _. 

A . , ngas į platųjį pasauli, sta-ntama Šventosios uosto kon- L.. " . . . . tant uostą. Tiesa, atgavus kurencija netiko kaimyninia- « . , . . , *, x .. .v r . v_, * Klaipėdą, Šventoji neišsivystė 
ms uostams, kurie zut but ry- . ,._. .. . „ . . . v . i didelį komercini uostą, o zosi Šventosios uostą uzgniau- .,.. ... v -^ T,. ,. Tr TZLl pasiliko tik žvejų uostu. Iki zti. Vladislovas vaza 1639 m., v. . . , . . . . ., „ ., _ . . šiol, kada mes grieoemes tva-pnkalbetas Brandenburgo . . . v , „ T . , r . „ . rkytis sauszemyje, mūsų ju-markgrafo Jurgio Vilhelmo, .. , . . . .„ . , . . . im ros reikalai buvo antroje vie-įsleulo įsakvmą nukrtiptą - . ,. . . . vv. 

. . . . toje. Šiandien jau atvirkščiai, 
pnes tuos, kurie prekes siun- T -
f. ' . . . . I r Šventosios uostas jau pra-
eia per Šventosios uostą. U z , .. _. 

„ , deda atgimti. Daroma konk 
ta savo zvgį gaudamas pusę x_ v. . . , v. . 

. - . Jr , . , • retus žingsniai dar šiais me-
niiutų uz siunčiamas per Klai- .v . 

, T_ .. tais išplanuoti miestą ir pa-
pėdos uostą prekes. Vėliau . . „ r . , , , . . • statti kelis valdiškus pasta-patvs lenkų valdininkai sude- ,_ _, . . *T . . tus. Klaipėdos uosto valdy-
gino uosto įrengimus. , v . i T „ . _, ,, . 

° v , . . A. bos žemseme "Klaipėda ' įau 
Palengva apntse lekiantis 

DRAUGO" METINIS 1 

<? 
Iš PEOPLES KRAUTUVIŲ 
PirksJte už mažiau pinigy visokius NattiŲ Reikmenis 

PER JULY CLEARANCE IŠPARDAVIMĄ 

^ 

Naujausios mados (Modernistic) gražiausi jį A *J cTf\ 
Parlor Setai $90.00 vertės už * T V •DU 

Šimtai kitų gražių Pa^jur Setų galima pa- į^}C\ C / ^ 
siriirkti už mnnažin'tasSsairias nuo JLjs*3\J 

iki $195.00 

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS 

A. B. C. Drabužiam Plo-
vyklės. Naujausi 1936 

modeliai, nuo 
#49.50 

Bee-Vac naujos garantuo
to^ plovyklės $50.00 

vertes, po 
#29.95 

Pasirinkimas visų gerųjų 
išdirbyseių plovyklių; 

MAYTAG, THOR, 
APEX, A. B. C, 
VVESTINGHOUSE, . 
BEE-VAC ir kitokių. 

Westinghouse Kefrigerato-
riai 1936 metų mados nuo 

#109.50 
Kiti $125 vertes, nauji 1936 
metų Befrigeratoriai po 

#87.50 
Pasirinkimai: 

SPARTON, CROSLEY, 
GIBSON, GRUNOVV, 
VVESTINGHOUSE, 
FRIGIDAIRE ir kit y / 

Per šį išpardavimą imame 

senus dalykus į mai

nus ant naujų. 

DUODAME DIDELĘ NUOLAIDĄ 
Lengvus Išmokėjimai Pritaikomi Visiems 

Didžiausios, Saugia,u«ios ir Patogiausios Krautuves 
kiekvienam lietuviui lankyti. 

& 

fURNITURE 
M A N U P A C T U P t N G C O M P A N Y ( E T 

2536-40 W. 63rd Street — 417a£3 Areber Ave. 
Tel. LAFayette 3171. Tel. HEMlock 8400 

CHICAGO, ILL. 

nuo š. m. kovo m. 25 d. gili
na uosto baseinų, kad ir di
desni kuteriai galėtų į postų 
įplaukti ir išplaukti ir aud
ros laiku. 

Draugijinis žvejų gyveni
mas, remiant finansų ministe
rijai, emė žymiai gerėti. Y-
pa tingai žymiai sustiprėjo 
Šventosios uosto smulkaus 
kredito draugija. 1935 m. pa
baigoje žvejai iš jos tebuvo 
gavę tik 12,000 litų paskolos 
ir Darbėnų bei Palangos smu
lkaus kredito draugijose 6,-

Sekm., Liepos-July 12 d., 1936 
"VILNIAUS KALNELIUOSE" - SUNSET PARK 

1 3 5 t h ii» Archen Avenue 

! Šiam naujam pikniky darže bus visokiausių pasilinksmini-
my, žaidimų, milžinų ristynes, stipruolių virves traukimas — 
skaniausi valgiai, gardūs gėrimai. Skambės lietuviškos dainos 
per ištįsę dienę. 

Šokiai pre LON LABAN Orkestros. 

Visi kviečiami dalyvauti — Tikietus jsigyikte iš anksto, 

GEROS DOVANOS PRIE TIKIETŲ 

^ 

Žuvų supirkimo, apdirbimo 
ir pardavimo b-ves tikslas 

680 litų. Finansų ministerija padėti žvejams realizuoti ri-
šiemet per Šventosios uosto |nkcje žuvį ir palaikyti jų 
smulkaus kredito draugijų kainų. Mat, iki minėtai b-vei 
žvejams yra paskyrusi bepro-1 įsisteigiant, žuvį teparkdave: 
centinių paskolų. Draugija įvairūs verteivos ir pati pre 
žvejams duoda paskolas iš 'kyna buvo spekuliacinio po 
3 nuoš. Iš keturių atvejų to- 'didžio. Nors palyginant su 
kių paskolų numatoma išduo
ti 150,000 litų. Iš tų paskolų 
žvejai turės įsigyti moderniš
kų žvejybai reikmenų ir di
desnių kuterių, su kuriais ga
lėtų plaukti aukšton jūron ir 
tiktų visų rūšių žūklei. Tei
kiamos žvejams paskolos bus 
taip sutvarkytos, kad vienam 
pasinaudojus, galėtų naudotis 
kitas. Žvejybos pabūklai, prie 
gerų žuvies kainų, palyginti, 
jeigu neatsitinka nelaimių, 
greit amortizuojasi. Tuo bū
du manoma visus žvejus ap
rūpinti paskolomis ir laikui 
bėgant modernizuoti visų D. 
Lietuvos pajūrio žvejybų. 

Be smulkaus kredito drau
gijos dar veikia Šventosios 
uoste žvejų savišalpos ir mi
rties fondas bei žuvų supir
kimo, apdirbimo ir pardavi
mo bendrove. — Ypatingai pi
rmiau, kada Palangos krašto 
žvejai turėjo mažiau motor
laivių, jūra labai dažnai pa
reikalaudavo aukų. Kadangi 
paprastai žvejai daugumoje 
turi nedidelius sklypelius že
mės, tai ir nuskendusiųjų šei
mos atsidurdavo sunkioje me
džiaginėje būklėje. Jau nuo 
1931 m. imtasi rūpintis tų 
šeimų šelpimu, ruošiant ko
kias nors pramogas ir gautų 
pelnų išskirstant joms. 1934 
m. formaliai įsisteigė žvejų 
savišalpos ir mirties fondas. 
To fondo tikslas ne tik nus
kendusių žvejų šeimas šelpti, 
bet ir teikti paramų tiems 
žvejams, kurie pražudo jūro
je, audros metu savo žvejy
bos reikmenis. 1934 m. fon
das apvartos padare vos 136,-
50 lt., 1935 m. Jau 2,706.91) 
lt. Šiais metais iš finansų mi
nisterijos ir kitų šaltinių jau 
gauta pašalpos 1,239.80 lt. 

j sugautu D. Lktuvos pajūry
je žuvų kiekiu b-ve nedaug 
jų tesupirkdavo, bet ir tas 
šiokios tokios reikšmės žve
jams turėjo. B-vė 1934 m. su
pirko iš žvejų žuvų 27,645 kg. 
ir 1935 m. — 28,015 kg. Prie 
to b-vė turi krautuvę ir pa
deda žvejams įsigyti įvairiu 
žvejybai reikmenų. Didžiau
sias žuvų prekybų trukdan
tis veksnys yra stoka žvejy
bos ir žuvų apdirbimo specia-

Be to, Šventosios uoste vei 
kia meteorologijos stotis ir 

rikų sunaudotas. Po Klaipė- pie dvi savaites. Lietuvai ko-
dos Šventosios uostu, kaipo nferencijoje atstovaus susisie-

hidrometriniai punktai, ku-į antrąja mūsų jūros tvirtove,'kimo ministerijos ekonominės 
direkcijos direktoriaus pad. J . riuos veda prityręs tų šakų! turėtume labiau susidomėti 

socialistas. • I Iš viso tas 91 kini. pajūrio |JMasiliūnas ir tarifų dalies ve-
Bcndrai Šventosios uosto ruožas turi būti mūsų visų idėjas G. Burdulis. 

reikšmė vėl pradeda atgimti, pamėgtas, turi virsti nuolati-
N. reikia manyti, kad staigiai, nių mūsų studijų, ateities pla-
tyrų smėlių prieglobstyje, vi- nų, ekskursijų ir kultūrines 
skas stotųsi iš karto. Iki šiol koncentracija objektu, 
padaryti darbai duoda gerą ' . 

Rasta Nepaprasta 
Giluma 

— 

p;matą tolimesniam uosto vy
stymuisi. I r reikia manyti, 
kad jo reikšmė netrukus biii 
tolygi, kaip klestėjimo laikais 
XVI šimtmetyje. 

Geležinkeliy Konfe
rencija 

Birželio 18 d. Estijoje, Ta
line, prasidėjo XV-oji Vokie-

Šventosios uostas, be žvr tijos - Lietuvos - Latvijos 
jybos, yra svarbus mums dar Estijos tiesioginio geležinke 
keletu atžvilgiu. Jo senieji |įų susisiekimo konferencija, 
tvenkiniai, jūroje pasilikę se kurioje bus svarstomi įvairūs 
ni poliai, trob. sių liekanos tu- | tų šalių geležinkelių tarifi- j 

listų. Steigiamoji Latvijos r § s d i d ž i o s s v a r b o s m ū s l > a r 

Liepojoje jūros žvejvbos ir <*eaiog«ns. Per šį uostų vi-
žuvų apdirbimo specialistų durammis ir vėliau ąms. 
paruošimo mokvkla mūsų pa- P r e k >' b a ' , a i v ^ *tat>'ba> P a 
jūrio žvejų sluoksniuose su- Vlų * a n d 6 h a i > 3 a m e buvusios 
kėlė didelio susidomėjimo. Y- ^ m i n k ų mokyklos ir pana-

Šios praeities liekanos anks-ra daug norinčių savo sūnus, 
kurie dabar lanko mokyklas, 

ton mokyklon leisti. 

AKIŲ GYDYTOJA! 

čiau ar vėliau bus mūsų isto 

LIETUVIAI OAKT^KAI 

niai ir atsiskaitvmo klausi-
mai, viso apie 20. Užtruks a-

Londonas. (Elta). Anglų 
tyrinėjimų laivas netoli Nata-
lio krantų, į pietus nuo Sliop-
stono uosto, matuodamas jū
ros gilumą, užtiko nepapras
tai gilių vietų. Iš tos nepa
prastai gilios vietos viduryje 
kyšo milžiniškos uolos viršū-
nė. Ta skylė jūros dugne yra 
tokia gili, kad matavimo įra
nkiais jos išmatuoti negalima. 

PLATINKITE ' ' DRAUGĄ' 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI 
Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office rel. CANal 0257 
2359 S. LeavittSt. 

CANal 0706 

DR. VAITUSH, OPT. 
LIETUVIS 

OPTOMETRICALLY AKTŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
*iti priežastimi galvos skaudijimo 
*val*rimo. akly aptemimo, nervuotu-
nrio skaudama akiu karšti, atitaiso 
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teiaingai akinius. Visuos© atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das Speciali atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki I v 
Nedėtoj nuo 10 iki 12. Daugely ai 
į t ikimų akys atitaisomos be akinto 
Kainos pigiau kaip pirmiau. 

4712 SO ASHLAND AVE. 
Phone Boulevard 7589 

ncs 6924 S Talman Ave 
Res Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

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

Vel t 4 u 7 9 vnk 
Ketv ir \'«'rl̂ 'ifir»iJH «s'isiiHru 

DR. J. J. KOVVAR 
(KOWABSKAS) 

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

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

Tel. CANal 2345 

DR. F, C, VVINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road 
\ » 1 . : 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketveriais pairai sutartj 
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANal 0402 

30 METŲ PEITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
TeL CĄNal 0528 

DR, P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

1446 So. 49th Ct, Cicero, 111. 
Ut«rn.. KHv ir prtn 1 0 - 0 v»| 

3147 So. Halsted St.. Chicaųo 
Parted., S f t f d . ir Sithtit 2 •' v?'-

DR, A. J. MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Are. 
Valandos: l-*3 popiet ir 7—8:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

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

Trečiadieniais ir Sekmadieniais 
oaaal sutarti 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BOtflevard 7820 
Namų TeL PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

DR. S. B E I S 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2201 VV. Cermak Road 

Valandos 1—3 ir 7—8 
Sercdomis ir NedeL pagal sutartj 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefoną* REPnblic 7868 

Res. PROspect b659 

DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Are. 
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8 vai, vakaro 
Tel. BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki S vakar* 
beredoj pagal sutartį 

Tel. Ofiso BOUlevard 6913—14 
Res. VICtory 2343 

DR. A, J. 8ERTASH 
Oiiao vai. uuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRfinia 0036 

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

į V _ A I * « S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

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

yal. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 va'.. 

DR. MAUfilCE KAHN 
biDYTOJAH UH CHIKTJROAfl 

4631 So. Ashland Ave. 
. TeL YARus 0994 

lies.: TeL PLAia 1400 

VALANDOS: 
N u o T o ^ v 7 r y t o r 2 - 3 ir~7lŠ~fV 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 
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R0CKF0RD0 LIETUVIŲ ŽINIOS 
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SIDABRINIS ROCKFORDO PARAPIJOS 
JUBILIEJUS 

— • • • • • • » • • 

Su didelėmis iškilmėmis l g$ — dabartinį klebone gerb. 
Rockfordo tikintieji lietuviai 
šventė savo Šv. Petro ir Pau
liaus parapijos jubiliejų. 

Birželio 21 d. klebonas ge
rb. kun. M. Švariis sukvie
tė! buvusius, kuriuos galėjo 
pasiekti, šios parapijos kle
bonus, o taip pat kaimynus 
miesto klebonus, vietinį vys
kupą J . E . Edvardą Hoban ir 
dar porą savo draugų iš Chi-
eagos ir surengė parapijonams 
dvasinę puotai bažnyčioj. Kun. 
V. Kulikauskas jau iš vakaro 
atvykęs Rockfordan išklausė 
daug išpažinčių — iš ryto 
gi atvažiavo kun. B. Urba iš 
Chicagos ir tokiu būdu buvo 
atlaikytos net ketverios šv. 
Mišios kas labai retai pasi
taiko šioj parapijoj. Pasku
tines šv. Mišias žinoma cele-
bravo vyskupas asistoje kai
myninių klebonų, paiiK>kslą 
sakė kun. B. Urba. Tarp sve
čių prie altoriaus buvo taip 
pat kun. V. Kulikauskas, M. 
I. C , ir kun. M. Urbonavi
čius, M. I. C. 

kun. M. Švarlį, kuris labai 
pasekmingai veda parapiją i 
geresnę ateitį. Ant galo išrei
škė vyskupas viltį, kad ir lie
tuviai Kockforde įvertindami 
vyskupų ir kunigų pasidarba
vimą — o dar daugiau per 
juos gautas Dievo malones — 
darys visas pastangas, dėl pa 
gerinimo parapijos ekonomi
nio stovio — o ypač rems sa
vo garbingą kleboną kun. M. 
Švarlį visuose jo sumanymuo
se ir darbuose. 

Po sumos buvo pietums per 
trauka ir 3 vai. po pietų vėl 
vyskupas buvo iškilmingai 
nulydėtas bažnyčion dėl su
teikimo Sutvirtinimo Sakra
mento. Per tas apeigas muzi
kai? dalį atliko atvykę iš 
Čikagos užkviesti svečiai pp. 
Saboniai su duktere. 

Vakare 6 vai. Šv. Ambra
ziejaus svetainėj įvyko rūpes
tingai priruoštas bankietas, 
kuriame šalę klebono dalyva
vo kun. M. Urbonavičius, kun. 
P. Gasiūnas, Saboniai ir Me-

WEST SIOE 
Kiek patėmijau, detroitie-

člai žingeidauja SUiKA jubi-
liepiniu seimu ir seka žinias 
iš dienraščio MDraugo' ' ir 
džiaugiasi chicagiečių veiklu
mu ir seimo skaitlingumu. 
Kun. I. F. Boreišiui dėl svar
bių priežasčių negalėjus į sei
mą nuvykti, darbuotoja Pet
ronėlė Stanulienė seime at
stovauja vestsidieeius. Tiki
mos, kad seimas duos gerų 
rezultatų Susivienymo gero
vei. 

niškių kaime. Tose apylinkė
se O. Žiogienė daugiausia pra 
leisianti laiko. 

Mūsų darbuotoja N. Žvir-
dinienė buvo nuvykus į Gra-
nd Rapids, Mich., pasisvečiuo 
ti pas savo tėvelius. Žmonės, 
sako, ten gana linksmai ūžia; 
nusiskundimų negirdėti. Žvir-
dinų sūnelis, Julius, kas sek
madienis prie bažnyčios par
davinėja "Draugą)". J i e re
mia visus kilnius darbus. Pa
vyzdinga šeima. 

CICERO LIETUVIŲ 2INI0S buvo padaryta labai pavojte-
ga operacija. Dabar jau laip
sniškai eina geryn ir turi vii* 

Visoj Cieeroj, net ir Chica- "Draugo" piknike. I r dova- ties visiškai pasveikti. 
goj, o, gal, dar ir už Chiea- nų duoda. Būsimam piknikui O. Kajenlene sakėsi pilnai 
gos ribų žino, kad Šv. Anta- irgi, sakė, paruoš piknikie- patenkinta Šv. Kryžiaus ligo-
no parap. jubiliejinis pikni- riams skanaus užkandžio 
kas gerai pavyko ir padare (daug tuzinų pyragaičių). Ne
gražaus pelno. Labai puiku, sienės pyragaičiai piknike 

Dabar eina šnekos apie . K a u d y t e «™do™-
metinį "Draugo" pikniką, ku 
ris įvyks liepos 12 d., Sun-

Jonas Zaura, 1447 So. 50 
ave., užlaikantis ice cream pa-

Komualdas ir Ona Blažiai 
- Katkevičiai - YVliiti- iŠ Bri-
dgeport, Conn., šiomis dieno
mis viešėjo pas muz: Blažius 
(brolį ir brolienę). Po ilgo 
nesimatymo toji reunija bu
vo itin maloni. Ta proga sve
čiai aplankė garsųjį radio ka
lbėtoją kun. Couglilin ir ki
tas įžymias Detroito vietas. 

Moksleiyis Saplys, sėkmin
gai baigęs Marijonų kolegi
ją, Thompson, Conn., grįžo 
atostogoms pas tėvelius. Pra-

didelio ir kilnaus darbo. Ci-
ceriečiai suka galvas, kaip 
geriausia parėmus " D r a u g o " 
metinį išvažiavimą. Kai ku
rie sako: jei mūsų mažytė pa
rapija galėjo padaryti tiek 
daug pelno, tai visos Chica
gos parapijos, su apylinkė
mis, kada suvažiuos į 'Drau
go' pikniką, nėra abejonės, tu 
rės subytintį ciceriečių jubi-

sidėjus mokslo metui vėl grįš liejinį pikniką. To cieeriečiai 
į Marianapolį. Sapliui labai linki "Draugu i " ir visi žada 
patinka ten mokytis. Pasak bttti piknike. Kitaip ir būti 
jo, jaunuoliams geriausia mo- negali atsisakyti nuo daly-
kslas eiti Marįanapolio kole- visoms parapijoms, 
SW Diedas 

Užbaigęs šv. Mišias vysku
pas prabilo į roekfordiečius 
sveikindamas juos priminda
mas jiems savo pirmtakūno Į l i k o atsakantis, 
vyskupo Maldoon ir savo as
menišką susirūpinimą lietuvių 
katalikų dvasiniais reikalais. 
Pabrėžk, kad vysk. Maldoon 
jau pirmais savo atvykimo į 
Roekfordą metais, o jis buvo 
pirmas tos diecezijos vysku
pas — jau pagelbėjo lietu
viams bažnytėlę pastatyti .ir 
parapijai įsikurti ir lietuvį 
kleboną rasti. Jam gi pačiam 

gy-

r°y* ! juos papiktinę. Bridgeporte, 
Salė buvo pilna. Nuotaika j C o m L > s a k 6 v i s a i k i t o k s 

kuogeriausia. Programa kuo- I venimas. 
gražiausia. Turbūt, ir pelnas I 

t Birželio 20 d. Šv. Anta! 
Už tą viską roekfordiečiai, 

Lietuvoje nėra ofiicalaus 
Lenkijos atstovo. Taigi jeigu 

Detroitas svečiams betgi ne- amerikietis ten būtų, turįs A-
patikęs, perdid.lis mieste ju- merikos pasą ir norėtų va-
dėjimas i r tie beer gardenai žinoti į Vilnių, jam nereikia 

važiuoti net į Rygą — Lat
viją įsigyti lenkšką vizą — 

set parke, 135 ir Archer ave. rlor priešais Šv. Antano baž-
Beliko trumpas laikas iki nyčią, sakė, irgi duosiąs do

vanų, tik dar nepasakė ką. 
J . Zaura puikiai pasirodė 

parapijos piknike. Į "Drau
g o " pikniką, gal, ir negalės 
atvažiuoti, bet nuo dovanų 
neatsisako. J . Zaura dar nė
ra senas Ciceros, biznierius, 
bet savo mandagumu ir apsu
krumu įsigijo daug kostume-
rių. 

Gero pasisekimo. 
• 

Džiaugiasi atgavusi 
sveikatą 

Ona Kajenienė, 1322 S. 50 
ave., prieš mėnesį grįžo iš Šv. 
Kryžiaus ligoninės, kur jai 

nine. Dėkoja seserims iv slatt-
gėms už jų rūpestingą prie
žiūrą. Dėkoja dr. J . J . Simo* 
naičiui už sėkmingą operaci
ją. Taipgi dėkoja visiems la
nkytojams ligoninėje ir na
muose. Prie progos galima 
priminti, kad K. ir O. Kaje-
nai yra nuolatiniai " D r a u g o " 
skaitytojai ir visų gerų dar
bų rėmėjai. Linkini greit pa
sveikti. Rap. 

visoms 

ClCiStO. — Dr-ja Vis* 
Šventųjų rengia didelį pikni
ką sekmad., liepos 5 d., Wil* 
low Springs Forest grove (83 
ir Kean ave. — 4? blokai nuo 
Archer ave.). Pradžia 11 'J5Ū 
vai. ryto. Įžanga 10c. Pikniką 
laimingiems teks nepaprastai 
gerų dovanų. 

= 

turbūt, jaučiasi labai, labai 
dėkingi savo gerajam klebo
nui, kuris tiek pastangų dėjo, 
kad jų jubiliejaus šventimas 
pasisektų. I r ištikrųjų taip 
pasisekė, kad geriau negalė
tų. Duok Dieve ir parapijai, 
ir gerb. klebonui ir parapi jo
nams daug panašių iškilmių 

ISv. 
yčioj moterystėn suėjo 

Petras iStasiukaitis su Ona 
Kūniūtyte, o birž. 29 d. Ona 
Stasiukaitienė išvažiavo į Lie 
tuvą atostogoms. 

draugijoms. Dėl to nei vienas 
negali atsisakyti, nuo nedaly
vavimo "Draugo" piknike n j " ^ 
parėmimo savo vienintelio ka
talikiško dienraščio, kuris 
taip ištikimai tarnauja para
pijoms ir draugijoms. 

Jei "Draugo" nebūtų, lie
tuviškas katalikiškas judėji-

Troškimas to, ko mes neturima, 
trukdo mus naudotis tuo, k$ jttt 
turime. 

tuojau po atvykimo į"Kock-1tur§ti» ° > ^ k a d a P l i s e i s 

fordą, parūpo lietuvių vaikų š v ^ s t i auksinį jubiliejų 
katalikiškas auklėjimas ir ne-
atklėliodamas atidarė mokyk
lą, pavesdamas ją lietuvaitė
ms seserims Kazimierietėms. 
Prieš tai dar, dėl geresnio 
aprūpinimo parapijos, pakvie 
tė" is Čikagos Tėvus Marijo
nus, kurie deja dėl stokos ku
nigų ir apsikrovimo darbais, 
po penkių metų turėjo pasi
traukti. Pabrėžė vyskupas, 
kad jam ne mažiau negu lie
tuviams rūpėjo jų atiduoda
ma Dievui garbė tinkama vie-

K. M. U. 

Wyoming Klonio 
DAINŲ DIENA 

Sekantį sekmadienį, liepos 
5 d., "VVyoming Klonio penki 
parapijiniai chorai rengia be
ndrą išvažiavimą į Sans Souci 
Park.. Išvažiavime dalyvaus 
sekančių parapijų chorai: 
Wilkes - Barre, Plymouth, 
Luzerne, Pittston ir Kingston. 

Prieš kelias savaites į Lie
tuvą išvažiavo ir Ona Žiogie
nė. Josios tėviškė esanti Gu
delių kaime, o vyro — Krūm-

užtenka nuvažiuoti į Dauga-
pilį, nes tenai randasi Lenki- j m a s visai susmuktų. Už tai 
jos konsulas ir užėjus galima ''remkime savo "Draugą", da^ 
įsigyti vizą. Taip pat esant lyvaukime jo parengimuose. 
Lenkijoje ir neturint Lietu- : Prisidėkime visi, kas darbu, 
vos vizos, galima nuvykti į1 kas žodžiu o kas dovanomis. 
Daugapilį, įr tenai užėus pas ' Dabar pradėsiu rašyti į 
Lietuvos konsulą-įsigyti vizą. "Draugą" kas ciceriečių pri

sidės su dovanomis jo meti
niam piknikui. Aš manau, 
kad nemažai .atsiras tokių, 
kurie užjaus "Draugui" . ( 

M. Česienė visados dirba 

Yra daug -1 geriau daiktui 
netekti vertės dėl išsinešioji-
mo, negu be vartojimo surū
dyti. » 

# 

DIDELĮ 4-TJĮ LIEPOS PIKNIKĄ 
rengia 

Chorų - choras iš 250 balsų 
tą turėtų ir del to pagreitino išpildys plačią dainų progra-
pastatymą naujos gražios ba-'mą. Pertraukoje kalbės sve-
žnyčos. Pareiškė džiaugsmą, čias iš Lietuvos, kan. F. Ke-
kad Jam pasisekė vieton ap- ' mėšis. Jungtiniam chorų - cho 
leidžiančiu aaraoija Tėvu Ma- J rui diriguos muzikas J . Ku-
rijonų rauti iš Čikagos arki- dirka. Kaip kitais metais, 
vyskupijos labai gerą, darbš- taip ir šįmet tikimasi gausios 
tų, uolų i r suman inga kun i - publ ikos a t s i l ankymo . 

DARIAUS-GIRĖNO POSTAS NO. 271 
American Legion 

Šeštadienį, Liepos-July 4, 1936 
Justice Grove Darže, Justice, 111. 

Archer ir Kean gat. Prad. 10 ryto iki 5:00 kitą rytą 

Lowis tttyle Shop aukuoja kaipo " d o o r p r i z e " $18.00 vertės v y 

riška. siūti* arba tiek pat vertės moterims kotą. Taipgi bus i r kito-

kių prizij. v 

Gerb. Publ ika : - bukite pasirengę pamatyt i visokių įvairybių, ko

kių dar nesate mate. Bus visokių ' ' f i r e w o r k s ' ' , " f i r i n g s ąuad" , 

jaunųjų buglc eorps ir įvairių kitokių dalykų. Užtikriname, kad 

busite t ikrai pasitenkinę praleidę šia dieną tarpe Tegijonierin. 

P R O G R E S S K R A U T U V E 
SIŪLO 

MAŽIAUSIOMIS KAINOMIS 
VASAROS LAIKUI 

Naudingiausias Reikmenis 

^ 

<? 

BUICK 
ir 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

Bendradarbiai 

PER 
KLAIPĖDĄ 

LIETUVIAMS GEPAI 
ŽINOMA 

ŠVEDŲ AMERIKOS 
UNIJA 

(Per Gothenburgą, Švediją) 

Patogi ir greita kelione 
Pigios Laivakorčių kainos 

Laivų išplaukimai iš N. Y. 
GKII'SHOLM, LIEPOS S5 
RI.VGSHOLM, . . RUGPIUČIO 18 
DROTTNI5TGHOLM . . RUGP. 87 
GRIP9HOLM, RVGSfiJO 5 

Platesnes žinias apie kelionę teikia 
veltui ir, parduoda laivakortes, visi 
mūsų autorizuoti laivakorčių agentai 
ir visi švedų Amerikos l in i jos Sky
riai. 

S W E D J S H AMERICAN LIKĘ 
636 Fifth Ave., and 4 W. 51st St. 

Roekefeller Center, N. Y. City 

Naujas išradimas; šis metalinis stalas su 4 sėdynėm. 
Praktiškiausias daiktas dėl išsivežimo į girias, pikni

kus, maudynias ir t . t., kuris susilanksto ^ ^ *š M 
j mažą valizuko formatą, kaina nepapras- \ Q C G 
tai maža už tokį brangų daiktą tik ^ p J * 7 # 4 # % # 

REUMATIZMAS -
SAUSGELE ! 

Kiekvienuose nainupsę,. vasaros laiku reikia, supamos so
fos — Glider. )&ieje Krautuvėj įsigysite už daug priei
namesnes kainas. Šis Glider kaip parodytas, labai tvir
tai padarytas ir updengtas tvirtu vandens ^ ^ ^ mm i — 
nebijančiu materijohl gražiose spalvose, VQ / C 
vertas $15.00, parsiduoda už *P& • •# w 

Didis pasirinkimas visokių kitokių reikalingų dalykų 
vasaros laike už labai, labai prieinamas kainas rasite 

šioje Bfidgeporto DIDŽIULĖJE KRAUTUVĖJE. 

Nesikankykite savęs skaus
mais: Reumatizmu, Sausg61e, 
Kaulų Q€limų, arba Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa
guldo. 

CAPSICO COMPOUND mos-
tis lengvai prašalina viršminS-
tas ligas; mums šiandien dau
gybė žmonių siunčia padSko-
nes pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c, arba dvi už $1.05. 
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA
TOS" augalais gydytis, kaina 
50 centų. 

Juatin Kūlis 
3259 SO. HALSTED ST. 

Chicago, HL 

3222-24-26 S. Halsted Street 
J. KALEDIN8KAS, Vedėjas 

^ 

Duodame gražius radio progrsunus kas Nedėlios- rtt§ \ 
11-tą valanda iš stoties WGES, 1360 kil. Pasiklausyirjte. į 
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NEKALTO PRAS1D. P. ŠV. M. PAR. PIKNIKAS : 

SEKMADIENI, IJEPOS-JULY 5 D. 
Vvtauto Dai»že 1 1 5 t a rp Oawfoi»d iv Cicero Avės. 

PRADŽIA 11 VAL. RYTO 

Po Fourth of July šventes, atvažiuokite į mūsij parapijos pikniką atgauti savo jėgas. 
Bus visokių žaidimų, šokiai prie linksmos muzikos, skaniausi valgiai ir gardūs gėrimai. Kad 
smagiai praleisti liepos 5 dieną, atvykite į šį didžiulį pikniką. Nuoširdžiai kviečia visus 

KLEBONAS ir KOMITETAS. 

: 

VIETINĖS ŽINIOS 
Atvyksta Vyčiai Iš 
Omahos ir Daytono 

Gauta žinios iš Omaha ir 
Davton, kad iš ten atvyksta 
vyčiai ir jaunimo dienoje Chi 
eagoje liepos 4-toj Vytauto 
darže dalyvaus. Iš Omahos 
atvyksta 19 nariu, kurių tar
pe yra stiprus basebolės ra
telis. Marąuette Parko 112-ta 
kuopa kur pirmininkauja Jo
nas Juozaitis priims svečius 
anksti rytą, o po pietų mėgins 
svečius nugabenti į beisbolės 
lauką, Vytauto parke. 

Iš Davton, Oliio atvyksta 
pats kuopos pirmininkas ir 
keli kiti valdybos nariai. Jie 
taipgi apsistos pas marketpa-
rkiečius. 

Kadangi daugumas iš SLK 
KA seimo delegatų pasilieka 
Chieagoje ir žada dalyvauti 
Vyčių iškilmėse, lai numato
ma, kad šis jaunimo parengi
mas bus istoriškas tuo atžvil
giu, kad virš 18 valstijų bus 
reprezentuojama toje dienoje. 
Be to ir Lietuva bus repre
zentuojama. Vytis 

Liepos 4 - Vyčiij 
Diena 

Metinė — tradicinė L. V. 
Chicagos apskr. diena — lie
pos 4 — jau priruošta. Ren

g i m o komisija dėjo daug pa
stangų, kad, šįmet Vyčių die
na būtų skirtinga nuo kitų 
metų i r programa ir kitais 
atžvilgiais. Programa dienos, 
jau buvo paskelbta "Drau
ge" . J i tikrai bus įdomi. Be 
to, Vyčių dienoj dalyvaus ir 
žymių šveičiu ir LRKSA de
legatų i r Pavasarininkij at
stovas dr. Leimonas. 

Taigi, visi kviečiami liepos 
4 d. į Vytauto parką į meti
nę L. V. šventę! P. Bložis 

NUO $20,00 IKI $50.00 
NUOLAIDOS 

DIDELIS SUTAUPYMAS 

EJektrikiniai Refrigerato-
riai 4 pėdų didumo s69.00 

Elektrikiniai Refrigerato-
- # r'iai 5 pėdų didumo 

'89.00 
Elektrikiniai Refrigerato-

riai 7-9 pėdų po 
*125.00 

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI 
Skalbiamos mašinos po 

*33.50 
Taipgi pilnas pasirinkimas 
geriausių Refrigeratorių: 

GENERAL ELECTRIC, 
KELVINATOR, 
WESTIXiGHOUSE, 
CROSLEY. 

Kainos nuo 

' 1 0 4 . 5 0 
ir up 

Jos. F. Bvdrik, Inc. 
3417 So. Halsted St. 

Tel. BOUkvard 4705 

Visiems Patogu 

Per keletą metų liepos 4 d. 
būdavo taip, kad ta pa i: die
ną būdavo išvažiavimas i Ma
rijonų ūkį ir taipgi būdavo 
Vyčių piknikas. Toks susirė
mimas dviejų parengimų ne
buvo malonus nei vieniems, 
nei kitiems. Dabar neturėsi
me tokio susirėmimo. Vyčių 
piknikas įvyksta, kaip visa
da liepos 4 d., o išvažiavimas 
į Marijonų ūkį įvyks Sekan
čią, dieną, liepos 5 d. 

Dabar vyčių rėmėjai galės 
liuosai atsilankyti į jų ren
giamą metinę pramogą, o vy
čiai ir jų rėmėjai galės ant 
ry to j aus v y k t i j Mar i jos K a l 
nel ius . Todė l š i eme t l a u k s i m e 
sėkmingo vyoių pikniko ir 
gausingo suvažiavimo Mari
jos Kalneliuose. 

Petras Bložis, vienas L. Vy
čių dienos — liepos 4 — ren
gimo komisijos narių, kuris 
deda daug pastangų, kad toji 
diena kuogeriausiai nusisek
tų. i i 

»t 

Pranešimai 
TOWN OF LAKE. — Mo

terų Sąjungos 21 kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadienį, 
liepos 5 d., parapijos mokyk
los kambaryje, 1 vai', popiet. 
Visos narės kviečiamos atsi
lankyti ir naujų narių atsi
vesti. Valdyba 

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

turi savo automobilyje radio, 
nepraleidžia Budriko krautu
vių duodamų lietuvių radio 

j p r o g r a m ų ; jų k lausos i i r j a i s 
(gėrisi. S. B. 
i 

vakare, parapijos svetainėje. 
Kviečiame visas nares atsila
nkyti, nes yra daug ir labai 
svarbių dalykų svarstymui. 
Vienas iš tų — centro pikni
kas, prie kurių turime prisi
ruošti. Kviečiame ir atsivesti 
naujų narių. Valdyba 

BRIDGEPORT. ~ Simano 
Daukanto draugija laikys pus 
metinį susirinkimą sekmadie
nį, liepos 5 d. Chicagos Lietu
vių auditorijoj, 3133 S. Hals
ted st. P. K. sekr. 

mtoje kalboje, taipgi rinkti
nės muzikos ir įdomių prane
šimų bei visokių įvairenybių, 
kuriuos kas sekmadienis Pro-
gress Furniture Co. krautuvė 
teikia savo klausytojams. Šioj 
programoj dalyvaus žymūs 
dainininkai ir muzikai. Ra
dio klausytojams jie valandą 

f padarys tikrai malonią. 
Rap . XXX 

MARQUETTE PARK. — 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 8 skyriaus mėnesinis 
'susirinkimas įvyks pirmadie
nį, liepos 6 d., lygiai 7:30 vai. 

- - - — 

narei, Ant. Šileikienei. Lin
kime jai kuogreičiausiai pa
sveikti ir sykiu prašome rė
mėjų bei draugių atlankyti 
ligonę. E. K. 

BRIGHTON PARK. — Lie 
tuvių Kęstučio Pašalpos klu
bas laikys savo pusmetinį su
sirinkimą, sekmadienį, liepos 
5 d., Hollywood salėj, 2417 W. 
43 st. 12 vai. dieną. Mėnesi
nės bus priimamos nuo 11 v. 
ryto. 'r^{ 

B. Rudgalviūtė, rast. 

SEKMADIENĮ, 7 VAL. VA-
KARO, PROGRAMA IŠ 

WCFL STOTIES 

APDOVANOJO EIGULI U ž 
GULBIŲ GLOBOJIMĄ 

KAUNAS, — Žemės ūkio 
iministeris S. Putvinskis apdo 
vanojo Metelių girininkijos 
vyresni eigulį Stulgaitį už 
stropų prižiūrėjimą gulbių, 

: kurios jau antri metai perisi 
I Metelių ežere. Ministerio do-
, vaną — 50 lt. čekį — eiguliui 
įteikė Alytaus aukštesniosios 
mokyklos dir. A. Rukuiža. 

KAUNAS. — Aukštesniji 
technikos mokykla išleido dvy 
liktąją gerai paruoštų speci
alistų laidą. Šiemet baigė 29 
statybos technikai, 22 mecha
nikai ir 10 elektrotechnikų. 

PLATINKITE "DRAUGĄ >c 

Įdomus Baseball 
Žaidimai 

RADIO 

Nežiūrint vasaros laiko, Bu 
driko puikios radio progra
mos leidžiamos kas sekmadie-
nį iš galingos WCFL stoties 
(970 kil.). Tad ir šį sekma
dienį išgirsite šaunią Bud li
ko radio orkestrą su lietuviš
kais kūriniais, taipgi žymūs 
dainininkus. Ne tik kurie bū
na namie, bet ir išvažiavę į 

4 miškus, parengimus, jei tik 

— m. 

^, I 

-ęnĘĘĘfĘįi 
Sekmadienį, liepos 5 d., 11 

valandą prieš piet nusistaty
kite savo radio ant stoties 
WGES, 1360 kil. ir pasiklau-.Į 

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

6334 So. Westera Ave. sykite graarų damų savo gi- M «£»* ^ —jj^ m 

t? TONY THE CLEANER 
SENIAUSIAS IR GERIAUSIAS DRABUŽIŲ 

VALYTOJAS BRIGHTON PARKE 

Išvalome, nudažome, sulopijame, perdirbame, ir &u-
prosiname visokius rūbus. Taipgi išvalome karpetus, 
skrybėles ir kepures. , 

Kuogeriausias darbas atliekamas, nes turime daug 
prityrimo šiame darbe. 

Paimame darbą iš namų ir pristatome į namus tik 
telefonuokite LAFayette 1310. 

:<5s 

Rytoj, liepos 4 d., du ty
mai Chicagos policistų, viena 
iš North Sidės i r kitas iš 
South Sidės, loš baseball Wri-
gley Field. Sekančią dieną, 
sekmadienį, jie ir vėl loš tam 
pačiam parke, o sekantį sek
madienį, liepos 12 d., loš Co-
miskey Park. 

Visi turėtų įsigyti tikietus 
šiems 3 žaidimams ir nueiti 
pamatyti juos, jei tik laikas 
leidžia. Pirmiausiai, bus geri 
baseball žaidimai, o antra, pi
nigai sumokėti už tikietus ei
na tiesiog į Policistų Pašal-
pinį ir Pomirtinį Fondą. Šis 
fondas užlaiko poliemonų na
šles i r našlaičius. Policisto 
rizikingas darbas. Nelengva 
jiems turėti tinkamą apdrau-
dą. Šis fondas yra jų apdrau-
da. 

TONY LUKOŠIUS 
2555 W. 43rd St. 

LIETUVIAI ADVOKATAI 

JOHN B, BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.) 

Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
PenedSlio. Seredos Ir PStnyčios 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas VA Vai 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPuMIc 9000 

Telephone: BOUlevard 2800 

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

State 4690 Prospect 1012 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNETS AT LAW 
6322 So. Westem Ave.. 

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

6:00 vakare. 
188 W. Randolph St. 

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

PARDAVIMUI TAVERNA 

PARDAVIMUI crerai išdirbta taver
na. 2301 So. Western Ave. 

RENDON K A M B A R I A I 

REN'DON" 3 kambariai . Šiltu van
deniu apšildomi. Viskas naujai i-
taisyta. Kreipki tės : 6542 So. Tal-
man Ave. 

PARDUODAMA K A U R A I 

PARDUODAMA 3 puikus American 
Oriental kaurai . Puikus pa temai i r 
spalvos. Labai pisriai — po $15.00. 
K r e i pk i tes : 6147 So. Mozart St. 

P A I E Š K O J I M A S 

Ona Bendikienė, gyvenanti Kre 
tingoje. Akmenės sratve. 25 nr., ieš
ko savo sūnaus JUOZO BENDTKO, 
kurs prieš aštuonis metus gvveno 
264 Penn St., Brooklvn, Xew York. 

R E I K A L I N G I DARBININKAI 

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

REIKALAUJAMA prityrusio matra
su užvalkalu siuvėjo (tiek sevver). 
Turi mokėti kaip vartotus mat rašus 
pataisvti. R H E I N BROS., 6011 So. 
State St. 

PARDUODAMA GROSERNĖ IR 
BUČERNĖ 

# 

t? 

M Ū S Ų Darbuotojai 
Padaryta Operacija 

§v. Kryžiaus ligoninėj šio
mis dienomis padaryta opera-

J ei ja mūsiį darbuotojai — Šv. 
j Kazimiero Akademijos 9 sk. 

GERA ŽINIA CHICAGO LIETUVIAMS 
Pusmetiniame direktorių susirinkime birželio 24 d., 

1936, Simano Daukanto Federal Savingia and Loan As-
sociation of Chicago, vel perbalsavo 4% dividendą ant 
visų taupymo skyrių. 

Dividendai yra išmokami nuo Liepos pirmo (July 
lsft). 

Štai ir vėl Simano Daukanto Federalė Spulka per
tikrina Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupy
ti savo pinigusi 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 Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago randasi labai patogioj vietoj, po ant
rašu 2202 West Cermak Road, skersai Metropolitan 
Bank. 

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų mor-
gičių mažais mėnesiniais atmokejimais. Paskolos daro
mos, nuo 5 iki 15 metjų. 

Namų savininkai reikalaujantieji morgičių visados 
kreipkitės į 

^ , 

NGS 
LOAN ASSOCIATION 
OF CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 

D A 

ŠUKYS -- DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So, Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

B A R Skolinam ir Perkam 
Pirmus MorgiČius 

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

Stiklu ir t t. 

PARDUODAMA groserne if bučer-
ne. Goro.j vietoj. Biznis gerai iš
dirbtas. Parduodamas pigiai, nes 
savininkas važiuoja j Lietuvą. 
Kreipki tės : 2349 So. Oakley Ave. 

REAL ESTATE 
South Side 

PASTATYSIME IR FINANSUO
SIME NAMUS ANT MŪSŲ TUŠ
ČIŲ LOTU A R T I ILLINOIS CEN
TRAL TRAUKINIUI. 3 blokai nuo 
stoties, mokyklų i r bažnyčių. 31 
minutes iki vidurmiesčio. Kol lotų 
bus — po $150. — $1.00 įmokėti i r 
$1.00 j savaite. Kreipkitės telefo
nu RANdolph 1879. 

EMIL DENEMARK INC, 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

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

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Real Esta te 

PARDAVIMUI 4 kambarių medinis 
eottagc, arba mainysiu ant ūkės 
netoli nuo Chicagos. Kre ipk i tės : 
1520 So. 48th Court. Cicero, 111. . . 

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

^ 

BEN J. KAZANAtfSKAS, Rast. 

BUICK '36, — 6 Sedan, Radio kaip naujaa 
BUICK '34, 7 Sedan, tobulas, gurant 
CADILLAC '34, — 5 Sedan, puikiai išrodo 
BUICK '30, — 5 Sedan, gerai bėgantis 
CADILLAC '31. — 6 Town Sedan 
CADILLAC '30, — 5 Town Sedan, geram stovy . , 
CADILLAC '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, 6 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 
LINCOLN '30, — 7 Town Car, labai Svarus karas 
OLDS « '34, — 2 Door Sedan, trunk, gerai bėga 
PACKARD 120 '85, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas 
PACKARD '84, 6 Sedan, labai puikua garant 
PACKARD '80, 6 Club Sedan. trunk. geram stovy 
PONTIAC '34, 2 Coupe, tobulam stovy 
PLYMOUTH '34, 5 Sedan. puikus mažas karas 
P IERCE '33, 7 Sedan, labai puikus 
STUDEBAKER '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl 

t 7»5 
1095. 
1095. 

195. 
S95. 
195. 
125. 
225. 
195. 
445. 
145. 
145. 
675. 
275. 
195. 

75. 
275. 
495. 

1175. 
495. 
895. 
445. 
875. 

1095. 
295. 
475. 
445. 

1075. 
475. 

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

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

PARDljtoDU mano Šešes prapertes: 
lotus, namus ir duonos kepimo biz
nį. Kainas aš pats nenustatau: a-
tiduosiu pirkėjui už tikrai teisingą 
vertes pasiūlijimą. Prapertes randa
si mieste — keturiose dalyse: 1) 
trys lotai su biznio vietomis ir gy
venamais namais randasi 28-toje gaN 
vėje ir So. Emerald Ave., vienas 
blokas j 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. Talifornia Ave., prie 44 
gatves, Brighton Parke, mūro na
mas: 2 flatai po 6 kambarius, lotas 
36 pėdų pločio, ee.mentuotas beis-
mentas. pečiais šildomas; Ir 4) mū
rinis: 5 ir 6 kambarių flatai, boi
lerio šildomi, eementuotas beismen-
tas, 2 karų 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. Taipgi parduo
du ir bizni — duonkepykią. Par
davimo priežastis: esu našlvs ir se
nas — 67 m. amžiaus — noriu pa
silsėti, nes duonkepio biznyje esu 
29 metus. 

Dėl informacijų apie virš minStas 
prapertes kreipkitės j LOUIS GO-
TOVVTT. 2803 Emerald Ave., Chi
cago, IllinoK 

PARDUODAMA Ū K I S 
PARDUODAMA 80 akeriu ukis 

su gyvuliais i r visais įrankiais. 60 
akerių dirbamos ir 20 akerių miško. 
Pigiai. Gera vieta — ta ip kaip mū
sų tėvynėj — Lietuvoj. Kad geriau 
išt ir t i Šios ukes stovį, pirkėjas ga
li atvažiuoti vakacijoms. 

Del platesnių informacijų kreip
kitės i Wal ter Butkus, Cornell, Mi-
chigan. 
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Istorinis Seimas, Istorinis ir Bankietas 
BANKIETO PROGRAMA VISUS 

SUŽAVĖJO 
Dalyvavo miesto majoras, garbingi svečiai is 

Lietuvos, seimo atstovai ir Ghicacro šviesūnija 

Praėjusį trečiadienį, Morri- Pittstono, LRKSA Pennsylva 
nia 4 apskr. pirm. J . Venclo
vas, centro rast. J . Šaliūnas, 
prel. J . Miliauskas, jub. sei
mo pirm. A. Aleksis, kun. P . 
Juras iš Lawrence, Mass., ba
nkininkas J . Brenza, kuris 
tiek buvo sužavėtas bankieto, 

son viešbuty buvo suruoštas 
bankietas LRKSA auksiniam 
jubiliejui paminėti, kuris iš
ėjo taip kaip niekas rengė
ju, nei seimo dalyvių, nesiti
kėjo. Bankiete dalyvavo ne
toli 400 rinktiniausios publi
kos. Be jubiliejinio seimo at
stovų, svečių iš Lietuvos kan. 
Kemėšio, dr. kun. Ražaičio, 
dr. Leimono ir Uždavinio, ma 
tesi veik visa Chieagos dva-
siškija, daug biznierių, pro
fesionalų ir veikėjų mūsų vi
suomenės ir svkiu miesto ma-

• 

joi-as E. Kelly. Net viešbu
čio menedžmentas pareiškė 
nusistebėjimo, kad mažai gi
rdėtos tautos susirinko tiek 
inteligentinės - rinktinės pu
blikos. 

Per bankiete, reikšmingas 
kalbas pasakė: majoras Kel
ly, LRKSA Centro Dvasios škį, "Amer ika" redaktorių. 
Vadas kun. J . Kasakaitis iš kun. Karužiškį iš Cleveland, 

"ninry adv . Česnulį, kun . Al-

\ Kalbų tarpuose išpildyta ža 
j vejanti muzikale programa. 
Šauniai trimis atvejais grieže 
Šv. Kazimiero Akademijos or
kestrą "Stars and Stripes 
Forever ' ' (Sousa), ' - Pique 
Dame overture" (Souppe) ; 

<' L 'Kstudiantina' ' (Waldteu-
fel). Po paskutinio numerio, 
A. Sakalaitei pasakius nuo 
Šv. Kazimiero akademijos ir 
Šv. Kazimiero seserų trumpą 
sveikinimą, akademikių bale
to (50 merg.) išpildyti šo
kiai: " D u broliukai", "Kun-
kuliukai", "Suk t in i s " ir <No 
riu miego', orkestrai prita
riant tiek sužavėjo dalyvius, 
ypač pirmą syk mačiusius to-

P a v y z d l l l g a Š e i m a advokato laipsnio Be Paul u-
niversitete, o Vytautas, bai-

BRIGHTON PAEK. — He- S§s pradžios mokyklą, lan-

kad viešai pasakė suorgani
zuosiąs didelę LRKSA kuopą | kius darnius, ritmingus šokius 

kad visi tiesiog stebėjosi ir 
nenorėjo paleisti nuo estra
dos. " Garbė Šv. Kazimiero a-

Chicagoj vien iš žymių biznie
rių, profesijonaių, V. Uždavi
nys, kun. dr. Ražaitis, kurių 
kalbos ypatingai smigo į da
lyvių širdis, dr. Leimonas. Be 
to, programos vedėjas supa
žindino su visais pakviesda
mas atsistoti: kun. Valančifi
ną ir kun. Čepukaitį iš Phi-
la., Pa., kun. Valantiejų iš 
Waterbury, Conn., kun. S. 
Draugelį iš Gary , Ind. , M. Zu-

lena E. Domkrate, duktė V. 
ir T. Domkų, 4067 So. Ricb-
mond, st., birželio 8 d., Mun-
delein kolegijoj muzikoj pa
siekė Bachelor of Art laipsnį. 
Laipsnius graduantams išda
lino vyskupas Wm. R Grif-
fin, D. D., iš La Crosse, Wis. 

H. Domkiūtė nuo pat jaunų 
dienų buvo linkusi prie mu
zikos ir ją labai mėgsta. Da
bar mano siekti Master oi' 
Art laipsnį De Paul univer
sitete. H. Domkiūtė yra na
rė Mundelein College orkes-
tros ir Brighton Park Con-
cert orkestros. 

Jos brolis, Vladas, siekia 

Š. K. A. Rėme JŲ 
Piknikas 

jų, " G a r s o " red., kim. Švag
ždi iš Montello, Mass., Vilni-

kademįjai! Tai Chieagos lie-
t uvių pasididžiavimas!'' kar- Į 
tojo svečių lūpos. 

Mūsų dain. K. Sabonis, jo 
dukrelei SyĮvijai McElroy a-
kompanuojant gražiai padai
navo ištraukas iš operų "Už
miršai tėvų k a p u s " ir "Blu 

na tik mes, chieagiečiai, sa
vais, bet ir pensylvaniečiai 
sava tikrai gali pasididžiuoti. 
Dainininkė apdovanota dviem 
bukietais gelių. 

Programos vedėjum buvo 
LRKSA centro pirm. L. Ši
mutis. 

kys aukštesnę mokyklą. Abu 
labai gabūs jaunuoliai. 

Mokslo baigimo proga bir
želio 20 d. pp. Domkai iškėlė 
šaunią puotą, kurioje dalyva
vo draugai s t u d e n t a i s iš 
Mundelein College, De Paul, 
Loyola ir Chieagos universi
tetų ir giminės, tarpe kurių 
buvo Al. Einikiai iš Gary, 
Ind., biznieriai Šimkai iš 
Brighton Park ir Askeliūnai s t o r a n a s b u * P*1**8 skanaus 
bei kaimynai. valgio. Šalto gėrimo ir pa?i-

r»i- -n i •-,- v. ; ., skanėjimo — šaltakošes taip 
P-le Domkiute šiuo laiku j -, . , VJ A. 

„ , 4 • r» i • P a t netruks. Pasmiankstvti su 
atostogauja Poranskio vasar 
namyje, Wauconda, 111. Šve
ntėms žada sugrįsti į Chica-
g3- I Jii 

patenkinimo. Be visuomenės 
pagalbos, rėmėjos yra bejė
gės. Taigi, atsilankykite ir 
padekite rėmėjoms pikniką 
padaryti sėkmingu. 

Komisija 

Atmintines Mišios 

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų centro pirmutinis va
sarinis piknikas įvyks liepos 
11 d., Vytauto darže. Rėmėjos 
pirmą kartą rengia pikniką 
šeštadienį po pietų ir žada 
padaryti jį tokiu j vairiu, kad 
S r f £ « . i ™ ir-* i i • BRIDGEPORT. - Liepos 6 
viršys visus kitus piknikus \- l 

vykusiu* tame darže, šokti d ' 7 : 4 5 V a L ^ Š v ' J u r « i o 

galės kiek tik kas nore,. Ke- *"** b a ž n y « ° J l v y k s * • ** 
šios už a. a. Antaną R»azva 
dauskį, metinėms jo mirties 
sukaktuvėms paminėti. Gimi
nes ir pažįstami prašomi at
silankyti. Vietinis 

Skirstantiems visų veiduose 
t>a'', o da in . E . R a k a u s k i e n e , įgalė ja i į ska i ty t i pas i tenkini -

pp * \ . « 
AlMJj.Plf ZOPEL 

Persiskyrė Ina šiuo pasauliu* 
liepos 1 d.. 5:45 vai. vakare, 
1936 m., sulaukęs 11 metų 7 
m«n. amžiaus, gimęs gruodžio 
G d., 1V24 m., Chicagoj. 

Paliko dideliame nuliūdime 
motiną Juzefą (po tėvais Jut-
kevičiūtė), tėvą Adomą, sese
rį Stefaniją, dėdes Vladislovą, 
Julijoną ir Dominiką Jutkevi-
eius, Kdvardą Baks, Tamošių 
liusecką, ciocę Bronislovą Stra-
domskienę, pusbxolį Joną ir 
pussesere Eleną Kadžius, krik
što tėvelius Kazimierą Mielenį 
ir Agniešką JHTeyenr daug ki 
tų giminių; o Lietuvoj senukę 
Antaniną Jutkevičienę, 2 dė
des ir ciocę Jutkevičius, 2 cio-
ces ir dėdę Zopelus ir gimines. 

Kūnas pašarvotas randasi 
545 W. 32nd St. 

.Laidotuvės įvyks pirmadie
nį. Liepos 6 d. Iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į Šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines. 

Visi a, a. Adolph Zopelo gi
minės, draugai ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą. 

Nuliūdę: Tėvai, Sesuo, Dė
dės, Ciocė ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius A. M. 
Phillips. Tel. Blvd. 413 9. 

Imviėių, prel. Kruče, kun. 
Vaiefma, kun. Baltutį, kun. 
Ski*pko,*ku**-B. Urbų, kun. 

Brenzaite, LRKSA daktarą 
kvotėjų Krikščiūnų iš Scran-
tono, iždo globėjų Vencių iš 
Lawrenee, Mass., Joneikų iš 
Kingston, Pa. ir k Ilgos ei
lės taip pat žymių veikėjų iš 
Chieagos, kaip ir iš kitų mies
tų programos vedėjas nega
lėjo supažindinti dėl stokos 
laiko. 

akomp. A. Pociui, " A š naš
laitėle" ir kitų itališkai. Vė
liau pianistė Sylvia McElroy 
didele technika paskambino 
pianu sunkų veikalų " L a Ca-
mpanella" (Paganinio - Liš-
to - Busonio). Ant galo "Mei-
įjį" (Aleksio), anų " R o s a " 

"T£"*aperos4*Soihfc ant J Juli-
e t " ir bisui vienų liaudies dai 
nelę padainavo pennsylvanie-
čių delegatė Marijona Gali
nienė iš Scranton, Pa. Akomp 
A. Pocius. Jos debiutas Chi
cagoj išlepintoms chieagiečių 
ausims dama buvo tikras su-
rpryzas. Balsas gražus, tyras, 
stiprus, ištobulintas. Vadinas, 

mų jubiliejiniu LRKSA ban-
kietu. 

Šio bankieto surengimu dau 
giausia rūpinosi B. Čižaus-
kienė, o jai padėjo Ii. Micke 
liūnienė ir P. Bizauskas. 

Garbė komisijai už tokį sau 

• * ' . r , , " 

Gavo Žinia Iš Lietuvos 
_ 

Pranas Pumputis, 4436 So. 

bolėmis "Bowling Alleyse" 
ir, gal, išlaimėti gražų daik
tų bus ir malonu. Visam dar
že ŠKA rėmėjų skyriai turės 
visokio užkandžio, kokį tik 
kas mėgsta. 

Didesne jėga Nervuotlems 
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims 
MUGA-TONE yra turtingas Zinku-
Fosfoidu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t. y, elementą labai 

.* reikalingą tvirtiems, galingiem ner-
v. . , ._ _ I. vatus. Medikališką tosforą parašo 
SlS p ikn ikas — p i r m a s re- laktarai, kad sušvelninti ir nura-

, i v,. •, • |minti sujaudintus, svyruojančius, 
PflrmvVtfill n\7n «o^n ^iTiio \Z> *ttejU Oianoymas rUOStl p ikni- skaudančius nervus. Jis yra brangus 
lyampueii avti., gavo Žinių lb . t ( l e suirutėse, kurios pagimdo "nu 
Lietuvos nuo savo tėvų apie k * *<&*A**l Nuoširdžia-
tai, kad jiedu birželio 22 d. k v i e ^ a n * v i*u* ^ d i e n ^ i r 

minėjo auksinį vedybų j u b i - , v a k a r * P r a l e i s t i V ^ t a u t o ** 
lieju. Abu tėvai - Pranas ir r k e s u ^mėjomis. Neatsisakė-
Barbora Pumpučiai yra vien- j 
mečiai , su laukę 78 metų am 
žiaus. Gyvena Badrių kaime, 
Stačiūnų vai., Šiaulių apskr. 
Sugyvena gražiai, užaugino 
keturis sūnus — Mykolų, Pra
nų, Aleksų ir Rokų. Mykolas 
ir Pranas gyvena Amerikoj, 
pirmasis — (Jrand Rapids, 
Mich., antrasis-- -4- Cfcicagoj. 

ai dėvėjimo" jausmą. 
Tas šaunus receptas turi tam tik

rą formą geležies, raudono kraujo 
reikalingo būdavojimui tvirttanių 
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo išblyšku-
si<fii8, ploniems veidams. Be to, 

.NUGA-TONE turi šešias kitas bran
te da lyvau t i p rae i tuose rėme-1 i a s fy4lMm. Pradekit imt NUGA-

jų pa reng imuose i r Imvo te , Į£g£lU."'S££j? j a r S S ^ a S 
i»»f nkinli \tvilankvma^ i ši ' 8 U &arant iJa grąžinti pinigus. Tik pai 1K11 Ll. AimMimjUmm &[ ; vienas Doleris mėnesio trytmentui. 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
Įdealg IJiuosuotoja viduriu 25c piknikų duos daugiau negu 

<F %> 

PADĖKONĖ 

JUOZAPAS ZBARAUSKIS 
Kuria *uirė birželio 10 d. ir 

tapo palaidotas birželio 15 d., 
o dabar ilsiai Šv. Kazimiero 
kapinėse amžinai nutilęs ir ne
galėdamas atidėkoti tiema, ku
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą ir palydėjo jį \ tą 
neišvengiamą amžinybės vietą. 

Mes atmindami ir apgailė
dami jo prasišalinieną iš mūsų 
tarpo dėkojame kunigams, ku
rie atlaike įspūdinga? pamal
das už jo sielą ir kun. Stat
kui, kuris pasakė pritaikintą 
pamokslą. 

Dėkojame Šv, Mišią ir gėlių 
aukotojams. 

Dėkojame vargonininkui 
Daukšai už gražų giedojimą. 

Dėkojame laidotuvių direk
toriui 1. J. Zolp, kuris savo 
geru ir mandagiu patarnavi-
anu garbingai nulydėjo jį į 
amžinastj, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimą ir rūpes
čius. Dėkojame grabnešiams ir 
visiems, kurie paguodė mus 
mūsų nuliūdimo valandoje ir 
pagalios, dėkojame visikus 
dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms; o tau a. a. Juozapai, 
lai Dievas suteikia amžiną a-
tilsį. 

Nuliūdę lieka: Sesuo, i&voge-
i i~. Sesers SŪIIU>. Fusbrouiai, 
I*ussesserės Ir Giminės. 

VIENŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVES 

A|A 

ANASTAZIJA EUDEIKIENE 
' " ' j a u * sukako vieni metai, kai negailestinga mirtis atskyrė 

iš mūsų tarpo mylimu}, moterį ir motinų. 
Netekome savo mylimos liepos 1 d., 1935 m- Nors laiKas 

tęsiasi, mes jos niekados negalėsime užmiršti. Lai gailestingas 
Dievas suteiKia jai amžiną atilsį. 

Mes atmindanii tą jos liūdną prasišalinimą. iš mūsų tarpo, 
yra užprašytos gedulingos šv. Mišios už jos sielą liepos 6 d. Sv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčioje, 7:45 vai. ryto. 

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose. 

Nuliūdę: Vyras, Sūnus ir l>ukte.rys 

Važiuokite į Lietuvę 

EKSKURSIJOS 
Ant Vfetj LaivŲ 
Greitas Patarnavimas 

t • • • • " 

B. R. PIETKE WICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 

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

Grabnamiiį 
-o-

1 didžiausia paminklų dirbtuve Chiea^oj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

O 

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chieagos Lietuvių 

5 2 7 NORTH WEŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKT 

YARds 174M742 
s«mtw*m<mammfi#*L 

12.1 sq. ft. shelf ar«a. 
Freezes 8 7 Sarge ic« 
cubes at one time. 

> l iH- '-p y&» I 
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LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS J 

E
I JUOZAPAS / * 

UDEIKIV 
TĖVAS &W 

R^PybiiG 8 3 4 0 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chieagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj| 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

GARY, LND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phoue »000 

• Beautiful. permanent 
D U L U X exterior. Ali 

porcelain interior with auto-
matic f loodl ight . 
• Double width cooling unit with 
9-point temperatūra se!ector. 

• X-fra-ordinary value. Com-
pare its size, beauty and price 
with any other. The A?EX will 
be your choice. 

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

MRS. ANKA BITTIN'S MONUMENT W0RKS 
3958 W. l l l t h St., prie Cravvford Ave. BEVedy 0005 

(Skersai šv. Kazimiero Kapinių) 
Sis didelis išpardavimas Jvyksta dėlto, kad aš nepajiegiu užlaikyti 

dviejų Uakio* MRS. AKM »ITT1> ii 

PER VVEEK 

S. M. Skudas 718 West U8th Street 
Phone MONroe 3377 

I. J. Zolp 1646 West 46th Street 
Plione BOUlevard 5203 

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

ĮaĮįgijĮi 
J. F. Eudeikis 
S. C. Lactamez 
J. LiulevicJus 

2314 West 23rd Plaee 
Plione Canal 2515 

4605-07 So. Hermitage Ave.l 
Phone YAJRds 1741—1742 
Skyr.-4447 S. Fairfield Ave. Į 
42-44 E. 108th Street 
rhon© PULlman 1270 
arba CANal ^ 1 5 

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Ave, 
Phone YARds 1138 

x 

AL'S SERVICE & TIRE SUPPLV 
VAOUUM OLEANERS, REFRIGERATORS 

WASHING MACHINES, RADIOS 
Tik Creilausios Prekės 

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

Al i 

A. Masalskis 3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

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

M J. F. R a d i s 668 West 18th Street 
Phone CANal 6174 



s PRAfrGAS 
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Penktadienis, liepos 3 d. 1936 

Vėliausios Pasaluio Žinios Paveiksluose 

LENKTYNES. Arlingtono lenktynes prasidėjo nežiūrint į lietų. 

Mirties užrašas. Kap. Wm. O'Brien tyrinėja ant 
veidrodžio užraše kurį paraše Black Legion, viešbučio 
kambary, kur buvo Mis. Castle. 

ii 

-;•*;•*££ y 

••••> " y. -vsli 
SAUGOKIME VAIKUS. 

Nes, kaip matome, mažu
te Marie Dumi jau guli li
goninėje po apsideginimo 
nuo "firecrackers" 

ŽYMI ARTISTE-PIE&EJA. Ponia 
C1lara Fargo Thomas iš New Yorko, ku
ri įvairių spalvų piešeliais (crayons) nu-

| piešė didelį paveikslą "Freedom of the 
|Press". Paveikslas iškabintas Chicago 
Tribūne prieangy (.lobby). 

GYVASTIES GELBĖTOJAU Chieagoj tokių gyvasties gelbėtoju 
dymuosi sezono bos 270. Čia juos matome praktikuojančius. 

laike mau-

.<>•, 

. .. 

Veterano dovana. Respublikonų būstines vedė'jas 
Ilarrison E. Spangler (po kaire) gauna iš veterano Benj. 
D. Kailis veteranų boną vertes $50 kovai prieš demo
kratu partiją, kuri iškovojo veteranams tuos bonus. 

PIRMUTINIS SEZONO KONCERTAS. 
Chicagoj, Grant Parke, koncertai bus kas vakaras 

iki Labor Day. 

ALEX BERKMAN 
Visame pasauly pagarsė

jęs anarkistas, kulka užbai
gė savo gyvenimą p. Fran-
cijoj, Nice mieste. Jisai gi
mė Vieniuje, vėliau gyveno 
Kaune, kur susitiko su Em-
ma Goldman, kuri vėliau 
tapo "Red Queen". J i gi
mus Papilėj. Abu vėliau 
darbavosi Amerike anar-
kistų rateliuose. Kai 1892 
metais Homestead, Pa. kilo 
plieno darbininkų streikas, 
tai jiedu Worcesterį, Mass. 
turėjo "ice-cream parlor." 
Išgirdę apie streiką, paliko 
parlorių ir išsiskubino į 
Pittsburgą, kur Berkman 
bandė nušauti Henry C. 
Frick, plieno magnatą, bet 
jį tik sužeidė. Burnoj jis 
turėjo dinamito bombą, kad 
po nušovimo magnato pats 
nusižudytų. Bet dinamitas 
burnoje neeksplodavo. De
tektyvų paklaustas, ką tu
rėjo burnoj, atsakė, kad 
"kandę." Velionis su Em-
ma Goldman ir kitais ko
munistais ir anarkistais bu
vo deportuoti Rusijon 1920 
metais. 

Po demokratų konvencijos. Darbininkai valo Con-
vention Hali Philadelpliijoj, kur praėjusį šeštadienį pa
sibaigė demokratų partijos konvencija. Tarp visokių 
atmatų randasi ir kandidatų paveikslai. 

) Bus įdomios ristynės. Vytautas Bancevičius, dra-
piežno dzūko sūnus, risis su juodžių karalium Selassie 

I "Draugo" metiniam piknike sekm., liepos 12 d. Sunset 

I Barke—"Vilniaus Kalneliuose", 135 ir Archer Avenue. 
Įžangos tikietas 25c. 

CHICAGOS REPUBLIKONŲ VADAI. Mrs. R. 
L. Hoyal ir H. B. Spangler su mediniu raktu atidaro 
naujai įrengtą ofisą Railways Exchange name. 


