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VOKIETIJA PASIRENGIS UŽGROBTI DANCIGĄ 
ANGLIJA, PRANCŪZIJA 

PASIRYŽUSIOS VEIKTI 
Jų veikimas priklausys nuo 

Lenkijos nusistatymo 
LENKIJA GI TURI PADARIUS SLAPTĄ 

SUTARTĮ SU( VOKIETIJA 

VOKIETIJA ŽADĖJUSI LEN
KAMS 'PAVESTI'' LIETUVĄ 

LONDONAS, liepos 6. — Į plėsti savo sienas Baltijos 

LAIMĖJO B A L I O N l j | l č N K T Y N E S E 

Bancjgo klausimas šiandien 
virto opiausiu ? klausimu Eu-
ro|>oje. Dancige įsigalėję na
ciai anądien šį mieste paskel
t i nepriklausomuoju, panaiki-
nę T. Sąjungos kontrolę. Da
bar ten ir Berlyne atvirai kai 

sienas 
pajūriu. "Žadėjusi ' ' dar ir 
Ukrainos plotus. Londono ofi 
cialiuose sluogsniuose netiki
ma, kad tarp lenkų ir nacių 
gyvuotų slapta sutartis. Bet 
jei Lenkija išsisukinėja nuo 
kooperavimo su Anglija ir 

bama, kad diktatoriaus Hitle i Prancūzija, kad Dancigo ne
rio įsakymu Vokietija užgrobs ' padavus Vokietijai, turi gy-
Daneigą. Hitleris, sakoma, no 
ri pasinaudoti T. Sąjungos be 
jegumu ir didžiųjų valstybių 
nesutarimu. 

Yra žinių, kad Anglija ir 
Prancūzija yra (pasiryžusios 
ginti Dancige JUIO Vokie-
tijos. Jos norėtų, kad jom*r^&«tarfcj 
gelbėtų Lenkija. Vedami pasi 
tarimai. Bet Lenkija išsisuki
nėja. Nieko aiškaus nežada. 
Sakoma, kad be Lenkijos pa-
gelbos Anglija ir Prancūzija 
pačios vienos nieko negalės 
daryti. 

Pasikartoja seni gandai, 
kad Lenkija yra susirišusi 
slapta sutartimi su Vokietija. 
Pastaroji žadėjusi Lenkijai 
" pavest i" Lietuvą, jei lenkai 

vuoti bet koks lenkų slaptas 
sutarimas su naciais. 

Tiesa, lenkai turi viešąją 
draugingumo sutartį su na
ciais. Bet ši sutartis nepripa
žįsta naciams teisės, kad to-

* 
liau griovuj^ Versalio taikos 

KELI LIETUVIAI SUŽEISTI 
AUTOMOBILIO NELAIMĖJE 

NELAIMĖ {VYKO BLUE ISLANDE 
ANT TILTO (VIADUKTO) 

Blue Islande, ties 127 gatve, 
važiuojant automobilis sulau
žė medinę tvorelę ant geležin
kelio viadukto (tilto) ir apie 
25 pėdas stačiai žemyn nukri
to ant geležinkelio bėgių. 

Sunkiai sužeistos) automobi
liu važiavusios , ,Mrs. Uršulė 
Janaviče, 36 m", amž., 7233 So. 

i 

Rockwell gat., ir Mrs. Agnės 
Valakaza (f) , 22 m. amž., iš 
Custer, Mioh. Jos abi paim

tos į Šv. Pranciškaus ligoni
nę. 

Lengviau smeisti, arba tik 
smarkiai sutrenkti: J . Jana
viče, kurs valdė automobilį; 
Kaz. Pažėra, 11121 So. Alba-
ny a ve.; Mrs. J . Pažėra, jo 
žmona su 11 mėnesių kūdikiu 
ir Janavičių 8 mėnesių kūdi
kis. 

Nelaimė įvyko vakar grįž
tant iš Miehigano. 

NUBAUSTI UŽ SUKTYBES 
PER RINKIMUS 

Cooko apskrities teisėjas J a 
recki nubaudė po nerius 
metus kalėti trl< Isavimų 

KUN. COUGHLIN 
APELIUOJA 

Illinois valstybės vyriausias 
teismas andai nusprendė, kad 
Chicagos parkų distrikto bo-

teisėjus iš 57 precinkto 11-o] ardas (komisija) turi taisę 

Žiniomis iš Ženevos, be 
Lenkijos kooperavimo Angli
ja ir Prancūzija vargiai pakil 
tų veikti, jei Dancige būtų 
iškelta Vokietijos nacių "swa 
stoka'' (vėliava). Nes tas 
reikštų karą, o anglai su pran 
cūzais priešingi karui. 

Žinovai tvirtina, kad jei Vo 
kietija pasiryž užimti Danci
gą, ji tai atliks au Lenkijos 
pritarimu ir tuo būdu T. Są-

Pereitą penktadienį iš Denver, Golo. vko balionų nacionalės lenktynės. Dalyva
vo pelinį balionai. Sp&įąma^ kad bus laimėj^f<k)odyear-JVkron balionas,, kurio apačia čia 

- vaizduo.ta»*&. - • ,*.A<rifiĘwffJffi!' ••• "' ^ y į į i p i i |N#iyJliiJii l . ' l^> | Vi». \ X i «. ^* i£**«* -
—. 

ŽUVUSIŲJŲ SKAIČIUS 
PER ŠVENTES DIDESNIS 

nekliudysią jai, Vokietijai,' junga gaus dar vieną smūgį. 

Papildomomis žiniomis, Lie 
pos Ketvirtąją 441 asmuo žu
vo visose J . A. Valstybėse. 
Iš to skaičiaus 254 žuvo ne
laimėse su automobiliais. 

KAPITALUS ETIOPIJON 

Chicagos angliška spauda 
skelbia, kad praleista Liepos 
Ketvirtoji pasirodo labiau 

I TAI IA INFCA niflFI | | C | a t e ^ i e Etiopija bus Italijai tragingesnė žuvusiųjų skaičiu-
' I nepaprastai pelninga ir karo mi, negu iš pradžių manyta. 

išlaidos grįš šimteriopai. Visoj šaly žuvę apie 330 as-
Visas vargas, kad dideli menų. Pažymima, kad tokio 

Etiopijos plotai dar nepernyk didelio žuvusiųjų skaičiaus ne 
ti ir neužimti. Pietuose ir va- būta per pereitus penkerius 
karuose etiopų giminės dar metus Nepriklausomybės die-
yra visiškai laisvos ir greit | nomis. 
jas pasieks fašistų geležinė 

KUN. COUGHLIN TARĖSI 
SU ORGANIZACIJOS 

VADAIS 

RUSIJOS BOLŠEVIKU 
"DEMOKRATIJA". 

ROMA, liep. 6. — Sukako 
vos pora mėnesių, kaip italų 
karo pajėgos užėmė Etiopijos 
sostinę Addis Ababa ir pas-
kelbė pasauliui, kad kraštą 
užkariavo, o šiandien italai r a n k a -
jau plačiuoju mastu imasi 
priemonių, kad išnaudojus to 
krašto gamtos turtus. 

Per trumpą laiką įvairūs vy 
riausybės organai jau pasky
rė apie vieną bilijoną lirų 
Etiopijos eksploitacijai. Kiek 
palaukus, sakoma, bus ten į-
nešta dar kelių bilijonų lirų 
kapitalas. 

Vyriausybės ekspertai ieš
ko ten kalnuose ir slėniuose 
įvairios rūšies naugių. Užve
damos plantacijos, ruimingos 
galvijams ganyklos ir naujo-
vinis žemės įdirbimas. Po 
draug daromi planai plačia
jai prekybai ir ieškoma numa 
tytiems produktams tinkamų 
rinkų. 

Premjerio Mussolinio vy
riausybė tikisi kad netolimoj 

BRITŲ INDIJOJE YRA 
4,056,155 KATALIKAI 

ROMA. — Anot Indijos ka 
tal ikij me t r a šč io u ž 1936 m., 
Indijoj yra 4,056,155 katali-

Įkai tarp 300 milijonų nekata-
likų gyventojų. 

Gausingiausios katalikų 
grupės yra Goa ir Colombo 
arkivyskupijose — vienoj 346, 
341, lutoj 302,400 katalikų. 
Yra dvylika vyskupijų, kurių 
kiekviena turi daugiau kaip 
100,000 katalikų. Iš jų tik dvi 
yra žieminėj Indijoj: Bomba-
jus ir Ranchi. 

BUENOS AIRES, Argenti 
na, liepos 6. — Policija puo
lė komunistų būstinę ir areš
tavo keletą vadų. 

Šiemet nuo sprogdinamų 
priemoninių ugnių žuvę 8 as
menys trijose valstybėse. Di 

TRENTON, N. J., liepos 6 
— Kun. C. E. Coughlin vakar 
turėjo pasitarimus su Natio
nal Union for Sočiai Justice 
vadais New Jersey valstybė
je. Pasitarimų susirinkime da 
lyvavo apie 1,200 organizaci
jos viršininkų. Nustatyti pla
nai organizacijos veiklai prieš 
rudeninius rinkimus. 

Kaip žinoma, ši organiza
cija stovi ,stu trečiąja politine 
Union partija. 

MASKVA, liepos 6. — Dik 
tatorius Stalinas pareiškia, 
kad nauja konstitucija neduos 
teisės bile kuriai opozicijos 
partijai kritikuoti, arba pa
šalinti bolševikų vyriausybę. 

Tai "demokrati ja". 

631 
M-
itnž. 

TIK VIENAS IŠLIKO 
GYVAS 

wardo. Nubaustieji: 

P. S t a n k u s ^ ^ į ^ 
W. 34 place, r 

J. Josephitis, 27 
837 S g 

P. Bendbt, 29 m. 
W, 33 place, respublikonas. 

Policija juos visais tris su
griebė iš pat ryto balsavimų 
vietoje bal. 14 d., kai pas su
imtą gatvėje Ph. Zimmer-
maną rasta 17 baliotų su 
Stankaus ir Josephitis para
šais. 

Kaltinamieji teisme išsigy
nė rastų pas Zimmermaną ba 
liotų ir parašų. Nežiūrint to 

nubausti. Teisėjas pažymėjo, Lindblom Technical viduri-
kad kaltinamieji daug ką žino nėj mokykloj vakar areštuo-

kam norint leisti, arba neleis
ti turėti susirinkimus Soldier 
field stadijume, Grant parke. 

Kaip žinoma, šis boardas 
o turėti masinio snairin 

tional Union for Sočiai Jus
tice organizacijai. 

Kun. C. E. Cougblin nus
prendė dar kartą kreiptis vy; 
riausian teisman, kad jis, 
teismas, pergvildentų savo! 
sprendimą šiuo svarbiu klau
simu. 

* 

SUIMTAS ĮTARIAMAS 
UŽPUOLIKAS 

17 JAPONŲ NUTEISTA 
MIRTI 

ARCHANGELSKAS, liepos 
6. — Birželio mėnesį garlai
viu Toros bolševikų mokslinė 
ekspedicija iš dvylikos asme
nų leidosi matuoti jūros gilu
mą tarp Archangelsko ir Kan 
dalaška įlankos. Už arktiko 
ribų ekspedicijos nariai su 
valtimi nusiirklavo toliau dir 
bti savo darbą. 

apie tuos Imliotus, tik nepasa
ko. 

KROATŲ ŠVENTE 
CHICAGOJ 

Chicagoj gyvenantieji kro
atai sekmadienį minėjo savo 
nacionalę šventę Eggers Gro-

TOKIJO, liepos 6. --- Ja
ponų karo teismas nuteisė 

džiausiąs aukų skaičius tai 'mirti 16 karininkų ir 1 civili-. m . . v,M , 
a.uivų m a n s n o , W » \ , * A Tenai juos užtiko audra, ap 

prigėrimai I n l , u z vadovavimą kareivių su 
kilimui šiame mieste pereito 
v a s a r i o 26 d. 

tas mokinys Fr. Montague, 18 
m. amž., 1746 W. 6^ gat. 

Šį mokinį, kurs su kitais 
ėjo vasaros kursą, mokykloje, 
policijai nurodė viena 10 m. 
amž. mergaitė, kurią jis buvo 
užpuolęs namuose, 5930 So. 
Wood gat. 

Areštuotąjį identifikavo ir 
kitos moterys, kurias jis buvo 

automobiliai 
maudantis 

i r 

ve išvažiavime. 
Kroatai kas metai rengia, jas užpuolęs namuose. 

šiuos išvažiavimus, kad palai
kius savo tautos) dvasią ir pri 

N e w Yorko mies te L iepos 
Ketvirtąją 591 asmeniui su
teikta pirmoji pagelba ligoni
nėse ir vaistinėse nuo apdegi- į 
mo sprogdinant ugniaspra-
gius. Kituose miestuose ma
žesnis skaičius nukentėjusių
jų. 

Sekmadienį gi savo keliu, 
kaip paprastai, žymus skaičius 
žuvę nuo automobilių. 

Tos ir visos kitos aukos yra 
nepaprastai skaudžios ir jų 

SELASSIE APLEIDO 
2ENEVĄ 

ŽENEVA, liepos 6. — Viską 
pralaimėjęs T. Sąjungoje, K-
tiopijos imperatoriaus Haile 
Selassie išvyko į Paryžių, o 
iš ten grįš Londonan. 

vertė valtį. Po keletos parųjsidėjus prie sudaromo fondo 
garlaivio Toros įgula išgel-. Kroatijos laisvei ir nepriklau 
bėjo ekspediciją, bet va l ty je J scHmybei a t g a u t i . 
rado 10 lavonų ir tik vieną 
narį gyvą. Dvyliktasis nusken 
dęs. ' , ' ' ! * ( * 

Taip tragingai baigėsi mo
kslinė ekspedicija. 

IŠDEGĖ DALIS MIESTELIO 

REMSEN, Iowa, liepos 6. 
Vakar gaisras sunaikino 

būtų gatima išvengti, jei žmo-|šio miestelio dalį. Keletas blo 
nės daugiau susidomėtų nelaijkų miestelio centre pakeisti 

DIRIŽABLIS PADARĖ 
GREIČIO REKORDĄ 

Kroatai taip kovoja už sa
vo tėvynės nepriklausomybę, 
kaip lietuviai už Vilniaus kra
što išlaisvinimą. 

3 SU2EIST1 GAZOLINUI 
SPROGUS 

Carl Ithal, 36 m. amž., na
muose, 3450 "VVesit 62 gat., ga
minant vakarienę susprogo 

FRANKFORT, Vokietija, 
liepos 6. Grįžo iš J . A. Vals
tybių, dirižablis Hindenburg. | gazolinu kūrenamas pečius. 
Skridimas užėmė vos 45 vai.' i Skaudžiai apsvilo Ithal, jo 

Prieš vienerius metus jis 
buvo areštuotas už moterų 
užpuldinėjimą. Bet teismas jo 
pasigailėjo ir davė laiko, kad 
pas i t a i sy tų . 

Vėliau pranešta, kad areš
tuotasis prisipažino prie mo
terų i r mergaičių užpuldinė
jimo. 

mėmis. Visa nelaimė, kad to 
nepaisoma. 

griuvėsiais. Penkiolika šeimų 
neteko pastogės. 

ir 43 min. Tai greičio rekor-
i 

das. 

PLATINKITE "DRAUGĄ' 

žmona ir jų trejų metų amž. 
berniukas. Labiausia nukentė
jęs Carl Ithal paimtas 6v. 
Kryžiaus ligoninėn. 

NEPAPRASTOS SAUSROS 

Nepaprastos sausros ir to
liau siaučia vidurinėn, Kvie
čiams, Kornams ir avižoms 
keliamos kainos. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — Nu 

matoma giedra ir šilčiau. 
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damos gražiais šeinio paraginimais, labiau 
kreips dėmesio į jaunimą ir is ,visų savo 
jėgų stengsis jį traukti prie savęs. 

LRKSA jubiliejinis seimas praėjo. Da
bar reikia dirbti ir tai daugiau negu ligšiol 
dirbome, jei norime užtikrinti ir organizaci
jai ir lietuvybei ateitį. 

FEDERALIZUOTOSiaS 'SPULKOiS" 

L. R. K. S. A. Prezidento Raportas 

PO LRKSA JUBILIEJIJNIO SEIMO 

Lietuvių K. K. Susivienymo Amerikoj 
auksinio jubiliejaus seimas praėjo. J is pali
ko gražiausių atsiminimų. Šios organizacijos 
Cnieagos apskrities veikėjai, kuriems reikė
jo panešti visi seimo rengimo sunkumai, ga
li pasakyti — 4 'daug dirbome, bet ir pada
rėme". JSavo darbo vaisiais jie tikrai gali 
pasidžiaugti. Visi jų parengimai seimo me
tu išėjo taip gražiai, kaip niekas nesitikėjo. 
Tie parengimai gražiai puošė garbingosios 
organizacijos didingųjų jubiliejaus šventę. 

Firmų seimo dienų atstovai, susirinkę 
pamaldoms į Dievo Apvaizdos bažnyčių, pa
juto pradtdų savo organizacijos jubiliejinę 
šventę. Bažnyčios papuošimas aukso spalvo
mis, J . E. vyskupo \Villiam O'Brien, D. D. 
dalyvavimas, jo pamokslas, galingas Sas
nausko vyrų choro giedojimas sukėlė jubi
liejinę nuotaikų. Tos pačios dienos vakare 
prie Dariaus - (jirėno paminklo uždėtas vai
nikas, užpilta iš Lietuvos atvežta žemė. Di
delis lietus su audra sulaikė tūkstantines 
žmonių minias, kurios būt susirinkusios prie 
.paminklo esant geram orui, tačiau iškilmės 
įvyko. Jose dalyvavo visi seimo atstovai ir 
šimtai svečių, nepabūgusių lietaus. Iškilmės 
prie paminklo nors buvo trumpos, bet įspū
dingos ir reikšmingos. 

Ypatingai gerai pavyko Morrison vieš
butyje įvykę parengimai. J. šokius seimo iš-

Prieš tris metus Jungtinių Valstybių 
kongresas perleido įstatyme spulkų federa-
1 i/avimo reikale. Dabar tokių spulkų jau 
randasi 1,118, jos operuoja 44 valstybėse. 

Taip vadinamos skolinimo ir budavoįi-
nio bendrovės iki to laiko veikė valstybių 
įstatymų ribose. Kad jų veikimų praplėtus, 
tai Washingtono vyriausybė atėjo joms į 
pagalba. Gerai veikiančios bendrovės ir ge
rame stovyje esančios galėjo federalizuotis. 
Jos galėjo išeiti iš po valstybių priežiūros ir j ^ J 

įstatymų ir pasiduoti federalės valdžios k o n - i G a l r e i k t u P r a r y t i apžvalga 
j trolei ir įstatymams. V 1 ^ organizacijos laimėjimų 
I Federalizuojantis bendrovės įgyja tų pa- l i r P ^ S ^ n t ų visokiausių su-

togumų, kad iš valdžios ga,una paskolų biz- lakumų ir vargų. Apie tai 

Garbingieji atstovai:— 

Didelė- garbė yra kalbėti į 
jus šiuo iškilmingu mūsų or
ganizacijos gyvenimo momen
tu ir sveikinti susirinkusius į 
Aukso Jubiliejaus Seimų. 

L. R. K. S. A. sulaukė pen 
kiosdešimt metų. Šiame Sei
me gal tiktų pažvelgti į to
limesnę jo praeitį, bent tru
mpai nurodyti, jo didelius nuo 
pelnus mūsų tautai ir jos iš
eivijai į Dėdės Šamo žemę. 

niui varyti. Dabar federalizuotų bendrovių 
kapitalas yra $618,161,783. Sėrininkų skai
čius siekia arti 600,000. 

Skolinimo ir budavojinio bendrovės ne 
visose valstybėse buvo popularės. 1933 me
tais jų buvo tik 1518 kauntėse iš 3072. Da
bar fegĮeralės vyriausybes dėka tų bendrovių 
yra 2800 kauntėse. 

Per llooverio prezidentavimų del bankų 
sprogimo neteko pasitikėjimo ne vien ban
kai. Tas atsiliepė ir ant kitų finansinių įstai
gų. Ir taupymo ir skolinimo bendrovės (spul-
kos) kentėjo dėlto. Bet jų federalizavimasis 
atgavo visuomenės pasiltikčjima. Jos yra 
>augios dėlto, kad yra griežtoje federalės 
valdžios kontrolėje ir kad taupytojų pinigai 
iki $5,000 yra vyriausybės garantuoti. 

Chicagoje lietuvių tarpe turime dvi fe-
deralizuotas spulkas — Simajio Daukanto 
Federal Building and Loan Ass'n ir Stand
ard Federal Bldg and Loan Ass'n. 

VOKIEČIAI SUSIRŪPINO 

Kai Prancūzijoj su rinkimais \ parla
mentų vyriausybė pasikeitė, tai vokiečiai ė-
ni43 labai budriai tėmyti naujosios vyriausy-

v a k a r e *u,uinko caug gražaus jaunuuo, ^ k r y p t į J m ^ ^ . ^ a t s j r a 

£uno k u l t ū r i n g u s uziaugėai * kitur a tvy-Į d c ^ k u r i e p a r e i 5 k 5 ) k a J P r a n c ū z i j o , 
k., svoriai, hemai teko būti tok.ame laukia- h V o k i e t i j o s p o l i t i k a e s a n t i v i e n i n g a . K i t u kę svečiai. Seniai teko būti tokiame jaukia 
ine jaunimo būryje. Mūsų jaunimas svečiams 
parodė, kad jis moka padoriai, kultūringai 
linksmintis ir pabrėžti savo lietuviškumų: jis 
ir dainavo ir šoko lietuviškai. 

Jubiliejinis bankietas ir tvarka ir savo 
programa žavėjo visus. Svečiai nepamirš &v. 
Kazimiero Akademijos mokinių orkestros, 
baleto ir solistų. Cliieagiečiai ilgai minės 
Lietuvos svečių ir žymesniųjų jubiliejinio 
seimo atstovų pasakytas bankiete kalbas. 
Jos buvo gražios, ugningos ir reikšmingos. 
Daug entuziazmo sukėlė į bankietų atvykęs 
Chicagos miesto majoras Edward Kelly, ku
ris pasakė labai prielankių lietuviams kalbų, 
pasveikindamas Sus-mų jubiliejaus proga ir 
palinkėdamas jam laimingiausios ateities. J i s 
džiaugėsi lietuvių susiorganizavimu, kultū
ringumu ir ragino visuomet būti ištikimais 
savo religijai ir tautai. 

Žodžiu sakant, seimo parengimai ir to
limus svečius palinksmino, ir Chicagos lie
tuvių tarpe kėlė tautinį entuziazmų, ir lie
tuvius gražiai užrekomendavo kitataučių 
tarpe. 

Gražios ir įspūdingos šeiminės pramo
gom daug prisidėjo, kad ir seimo nuotaikų 
palaikyti tokių, kokia tinka jubiliejui. Dėl 
to seimas pasižymėjo rimtumu ir ramumu. 
Reikia pasakyti, kad įsikarščiavimų, įsišo
kimų ir karštų ginčų kaip ir nebuvo. Orga
nizacijom reikalai svarstyta šaltai. Del to 
priimta visa eilė naudingų organizacijai nu
tarimų, kurių tarpe svarbiausi: pertvarky
mas pašalpos skyriaus, nutarimas išleisti 
LRKSA istorijų, vajaus reikalas ir kiti. 

Pažymėtina, kad jubiliejiniame LRKSA 
seime daugiausia kalbų buvo pasakyta ir 
daugiausia nutarimų padaryta jaunimo rei
kalais. Tų' reikalų plačiausia palietė ir orga
nizacijos reikalais referatų skaitęs prof. karų 
F . Kemėšis. Taip buvo del to, nes visi aiš
kiausia mato, kati, jei nepajėgsime į savo 
Susivienymų įtraukti daugiau jaunimo, ji 
ims smukti žemyn ir nariais ir savo iždu. 
Nukentės ir visi mūsų tautiniai reikalai šia
me krašte. Jei matome reikale organizuoti 
jaunimų, negaišuokime, imkimės darbo. Rei
kia manyti, kad LRKSA kuopos, pasinaudo-

buvo tuo nepasitenkinama, kad prancūzai ir 
anglai kalba vien tik apie pavojų iš vokie
čių pusės. Tokiu būdu matėsi, kad nepasi
tikėjimas vokiečiais tebesitęsia. 

Dabar vokiečiai dar labiau susirūpino, 
kai Sovietų Rusijos užsienio reikalų komi
saras Litvinovas pradėjo raginti Prancūzi
jos vyriausybę sudaryti dar glaudesnius ka
rinius ryšius. Tas žygis nukreipiamas prieš 
Vokietiją ir tas naciams patikti negali. 

daug kas būt galima pasaky 
ti: organizacijos varginga ir 
sunki pradžia, kairiųjų tau
tiečių atsiskyrimas, vidujinėm 
kovos,' visokiausios reformos, 
susirūpinimas Lietuvos ir be
ndrai tautos reikalais, jei tei
kiama gausi medžiaginė ir 
moralinė parama, išeivijos 
švietimo ir kultūrinimo dar
bai, milijonai dolerių išmokė
ti nariams pašaipomis ir po-
niirtinėmis ir 1.1. Tačiau ne
manau, kad tai būtų mano 
pareiga gilintis į Sus-mo pra
eitį. Užimtų daug laiko. Pa
galiau, pasitikiu, kad Seime 
pramogų metu bus galima tai 
padaryti ir, be to, šiame Sei
me kils klausmas, kad L. R. 
K. S. A. istorijų į atskirų 
knygų išleisti. Dėl to, manau, 
manęs nekaltinsite, jei aš pa 
sitenkinsiu trumpu pranešimu 
iš paskutiniųjų dviejų metų 
veikimo, kuriems aš ir kiti 
Pildomojo Komiteto nariai 
buvome įpareigoti organizaci
jų vairuoti. 

Prieš pradedant savo p r a 
nešimų, lenkiu, galvų prieš 
Sus-mo organizatorius — pio
nierius, garbingus veikėjus, 
kurių nenuilstančiu darbu mū 
sų organizacija, išauginta, iš
laikyta ir laimingai privesta 
prie šios iškilmingos valan
dos — Jubiliejinio Seimo. Ma
nau, kad savo laiku visas Sei
mas išreikš jiems tinkamų pa 

liavo amžinastin du buvę niū-

Šiomis dienomis vyksta Europon gerb. 
kun. Jonas J. Jakaitis, M. I. C , Tėvų Mari
jonų Provincijolas Amerikon. J i s vyksta vie
nuolijos reikalais. Pirmiausia keliaus į Lie-
tuvų, o paskiau į Romų. Grįš už poros mėne
sių. Linkėtina gerb. veikėjui laimingos ke
lionės ir laimingai atlikti savo svarbių mi
sijų. Gerb. Tėvas Provincijolas yra vienas 
iš žymiausių mūsų visuomenės vadų, kuris 
visa savo širdimi ir iš visų savo jėgų dirbo 
ir dirba ir Bažnyčios ir tautos naudai. 

• * * 

Prez. Rooseveltas pačioje savo tarnybos 
pradžioje pradėjo naudotis garsiųjų univer
siteto profesorių patarimais. Tokių patarė
jų, įvairių sričių specialistų, buvo susidaręs 
pusėtinas būrys, kurs kasdieninėj kalboj bu
vo vadinamas "bra in t rus t" . Dabartinės ad
ministracijos priešininkai įsimanė tuos pata
rėjus niekinti, žeminti, pašiepti. Tų savo že
mų darbų prezidento kritikai tebevaro. Jei 
specialistų patarimų ir nuomonių netinka 
ieškoti, tai logiškai protaujant paniekinti 
mokslų iš viso ir agituoti už panaikinimų 
mokslo įstaigų. Kritikai, vienok, taip nesą- j tas aktuaras. Valstybių ap-
ko. Mat tada jų kvailybė pasirodytų pilnoje 
šviesoje. 

miltines (solvency) buvo 101 
nuoš. Vadinas, buvo pavojaus 
eiti žemiau šimto nuošimčių. 
Kuomet taip įvyksta, susida
ro pavojaus ekstra mokesčių 
(asesmentų). Bet išduodant 
valstybėms 1935 m. raportus, 
galėjome pabrėžti, kad mūsų 
organizacijos "solvency" y-
ra paaugėjęs iki 106 nuoš. Tai 
yra geras ženklas ir tuo at
žvilgiu galime būti ramūs ir 
drųsiai į organizacijos sau
gumų ir ateitį žiūrėti. 

Smulkmeniškai apie fondus 
nerašau, nes žinau, kad kitų 
Pildomojo Komiteto narių ra
portuose jų stovis bus plačiau 
ir statistiniais daviniais nuro
dytas. Kaip matysite iš apy
skaitų, šis fondas gerokai pa
augo, nors narių mirtingumas 
praėjusiais dvejais metais ne
buvo mažesnis kaip pirmiau, 
bet priešingai — didesnis. 

Pašaipos Fondas 
1931 metų seime Pildomasis 

Komitetas pranešė liūdnų ži
nių, kad Pašalpos Fondas y-, 
ra blogoj būklėj. Per du metu 
(nuo 1932 iki 1931 m.) būta 
virš dvidešimt tūkstančių ne-
datekliaus. Dėl to Seimas pri
ėmė keletu gana žymių tų. fo
ndų liečiančių konstitucijos 
pataisymų, būtent 37 straips
nį. 

Pildomasis Komitetas, susi
rinkęs pirmam posėdin po 48 ' 
Seimo, turėjo nemažų galvo , 
suki, kų daryti su pašalpomis, 
nes fondas buvo netik tuš
čias, bet ir į nemažų skolų | - j 
klnrpęs. Vieni siūlė Pašalpos 
Fondo nariams uždėti ases-
mentuis (ir planas jau buvo 
sudarytas), kiti kitaip galvo
jo. Galutinai nutarta pasiti 
keti seimo pravestomis refor
momis ir bent pusei metų su-
tidėti mokesčių kėlimų. Ačiū 
Dievui, praėjo ir du metai, 
bet mokesčių didinti nereikė
jo. Ne tik išsisukom, bet šian
dien Pašalpos Fonde yra a-
pie dvidešimts tūkstančių do
lerių. 

Bet aš čia turiu konstatuoti 

Gerb. kun. Aleksandras Baltutis, Gimime 
parap. klebonas Chicagoje, LRKSA jubilie
jiniame seime išrinktas tos organizacijos -vy
riausiuoju dvasios vadu. 
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS bolševikiškų rojų ir Adomo 
drapanas! Ačiū, labai ačiū, 

Maskva. Vienas balšavikų ponai tavorščiai! 
komisaru, pasidėjęs po ko- Komisaras: Mes jums gin-
jomis oeberį, šneka savo ta-
vorščiams: 

— Tavorščiai proletarai!! 

kl.u rankoj iškovojom amžinų 
laisvę! 

Proletarai: Tiesa, tiesa, po-
Treti metai, kaip įvedėm k o - | B « tavorščiai! Mums duoda-
muništinę tvarka. Šiandien 
jau galim pasigirti savo dar
bų vaisiais. Viskas padalinta ;Kuvės, mus siunčiate į dangiš-
Ivgiomis! Visa sovietu žemė IHH rojų, sau pasilikdami vien 

te amžinų laisvę ginklu pa-
liuosuodami iš šios žemės ver-

garbų, kurios jie yra nusipel 
nę. Ta pačia proga primenu. ! f ak t«> ka<* Pildomajam Ko-
kad praėjusiais metais nuke- i m i t e t u i l e n g v a buvo pildy 

ti pataisytų konstitucijos Oi 

BU organizacijos vadai - pre- ^raipsnį. Pildyti reikėjo, nev 
zidentai: Kun. V. Kudirka i r | t e l P a r e l S a - l a l ]lma> ° a n t -

ra — tai buvo vienintelis ke-J. Riktoraitis J. Moliušis. Pla 
navonie juos čia šiandhn tu-

j rėti su savim, kad jie maty
tų savo darbų vaisius ir drau 
ge su mumis džiaugtųs, ta
čiau, kaip sako priežodis: žmo 
gus svarsto — Dievas persva
rsto. 

Apdraudos Fondas 

Mūsų organizacijos finansi
nis pagrindas, tai pomirtinių 
fondas. Į tų fondų didžiausi'j 
dėmesio turi kreipti Pildoma
sis Komitetas ir jo pasamdy-

— jūsų! Džiaukitės, proleta
rai, mūsų laimėjimu! 

Proletarai: Lenkiamas kuo 
žemiausiai tamstų gėrybėms, • 
ponai tavorščiai komisarai! 
Nepaimta jūsų galvų išmintis 
sugebėjo padaryti lygybę. Vi
sa sovietų žemė mūsų, visi jos 
vaisiai jūsų! Ačiū, labai ačiū! 

Komisaras: Visi miškai ir 
jų žvėrys jūsų! 

Proletarai: Miškai ir žvė
rys mūsų, malkos ir žvėriena 
jūsų Ačiū, labai ačiū, ponai 
tavorščiai!! 

žemiškąjį rojų. Viskų padali
note lygiomis. Mus pamylėjo
te ir savęs nepamiršote! Ačiū, 
jau ačiū, ponai komisarai, 
gčrybe jūsų nepaimta! 

Yra dalykų, kuriuos geriau
siai matai kai laikai akis pri
merkęs. 

lias pataisyti pašlijusį Pašai
pos Fondų. Ar 37 straipsaio(paukščiai jūsų! 
pataisose buvo netikslumų ar 
ne, valdyba ir, žinoma, naria : 

turėjo su jais skaitytis. 
Sunkumai buvo tokie: Pil

domasis Komitetas gavo daug 
protestų, laiškų, į kuriuos rei
kėjo atsakinėti, aiškinti, kai 
kada net susipykti. Man pa
čiam reikėjo parašyti šimtus 

Komisarai: Visi gyvuliai ir 

Proletarai: Gvvuliai ir 

Vaikas: — Tėveli, pasakyk 
man, dėlko medžiai taip grei
tai auga? 

Tėvas: — Kvailiukas esi, 
mano vaikeli. Medžiai greitai 
auga dėlto, kad jie nieko ki
to neturi veikti. 

Penkiasdešimta jai savo bir-
dai paminėti vakar nuėjau pas 

paukščiai mūsų, mėsa ir pauk^! V l e , :* * • * * « * • nusiimti pik 
štiena jūsų! Ačiū, labai ačiū, *!*• ^ ^ e r n i n k u i beruošianl 
ponai tavorščiai! 

Komisaras: y i s i namai ir 
įstaigos jūsų! 

Proletarai: Namai ir įstai
gos mūsų, būtai ir kambariai 

laiškų, aiškinant seimo patai- j u s . u m ū $ l a b a i j a u ^ po_ 

Vienas svarbiausių prez. Roosevelto ad
ministracijos užpelnų yra tai atšaukimas pro-
hibicijos akto ir grųžinimas vyno, alaus ii 
snapso. Dabar rinkimų kompanijos metu tas 
užpelnąs kažkodėl užmirštas ir nestatomas 
šios administracijos kreditam 

Į Kaunu atvyko naujas Amerikos atsto
vas Arthur Lane. 

draudos departamentai taip 
pat pirmoje vietoje šiuo fon
du domisi, jį smulkmeniškai 
egzaminuoja ir sulyg jo nu
stato organizacijos vertybę ir 
leidžia ar neleidžia vienos ar 
kitos valstybės ribose jai vei
kti. 

Prieš porų metų, būtent 
1933 m., LRKSA pajėgumas 
padengti visų savo narių po 

sas. nurodant, kad seimas — 
tai mūsų organizacijos šeimi
ninkas. Kų jis nutarė: reikia 
pildyti. Centro valdybos su
sirinkimuose taip pat reikėjo-

nai tavorščiai! 

Komisaras: Mes paliuosa-
vom jus iš kapitalo vergijos! 

Proletarai: Neapsakoma jū-
gaišti, svarstant gautus pro-.jsų gerybė, ponai tavorščiai 
testus. Be to, nemaža buvo komisarai: baisųjį kapitalų 
susirašinėjimų ir su advoka
tais. Aš neabejoju, kad kuo
pose buvo nemaža nepaten
kintų narių pašalpos išmokė
jimu sulyg seimo patvarky
mo, buvo ir agitacijos prieš 

(Tęsinys 5 pusi.) 

pasiėmėt sau, norėdami mus-
išliuosuoti iš jo vergijos! A-
čiū, labai ačiū! 

įant 
mane, staiga įbėga į studijų 
daugiau negu puskapio metų 
mergina ir piktai sako: 

— Pikčerninke, prašau iš
imti iš lango mano pikčerį! 

— Dėlko? — klausia pik-
černinkas. — Daugelis pane
lių nori, kad jų pikčeriai bū
tu lange išstatyti parodymui. 

— Didelė čia man garbė! — 
atšovė mergina. — Apačioj di
delėm raidėm padėtas para
šas: tuzinas tokių 12 dol.! 

Komisarą*: Mes jums įtai 
sėm bolševikiškų rojų! 

ŠUKELE ALKIO STREIKĄ 

JERUZALĖ, liepos 2. — 
Kalėjimuose laikomi arabų 
vadai sukėlė alkio ir nemigęs 

Proletarai: Mums įtaisėt' streiką. 
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Šis LRKSA Vykdomojo Komiteto atvaizdas yra imtas prieš jubiliejinį seimą. Sąstatas ne
daug tepasikeitė. Gerb. kun. J . Kasakaieiui griežtai atsisakius savo kandidatūrą palaikyti, jo 
vieton išrinktas Dvasios Vadu gerb. kun. A. Baltutis. Vice prezidentu vietoj J . Stulgaičio, 
išrinktas J. Venslauskas. Iš kaires į dešinę žiūrint, sėdi: J. B. Šaliūnas, sekr.; L. Šimutis, pre
zidentas; kun. J . Kasakaitis, buvęs Dvasios Vadas; J . Stulgaitis, kontrolės komisijos narys; 
V. Kvietkauskas, iždininkas: stovi: dr. V. Krikščiūnas, gydvtojas kvotėjas; M. Zujus " G a r s o " 
redaktorius; K. Vencius, iždo globėjas; J . Joneika, iždo globėjas. 

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS 
Choras Pagerbė 
Dvasios Vadus 

Klebonas kun. Valantiejus 
automobiliu buvo išvykęs į 
L.K.K.S.A. jubiliajinį seimą 
Cliicagoj. Sykiu važiavo kun. 
dr. Ražaitis (svečias iš Lietu
vos) ir A. Aleksis. 

Šeigis neseniai buvo parva
žiavęs atostogoms iš Roehes-
ter, N. Y. ir visiems pažįsta
miems parvežė labų dienų nuo 
kun. Jono Bakšio. 

Kazys Barolis šįmet baigė 
Šv. Tarno kolegiją ir semina
rija. Jisai buvo vienintelis lie
tuvis visoje seminarijoje. 

Hartfordas šiomis dienomis 

HARTFORD, COXX. šv. 
Jono Krikštytojo dieną, lie
tuvių parapijos dvasios va
dai Jonai buvo choro pager
bti vakaru. Po pamoku cho
ras suėjo į atskirą kambarį, 
kur paruošta užkandžio. Abu 
kunigai (klebonai ir vikaras) 
apdovanoti gėlėmis. 

Parapijos mokyklos vaiku
čiai irgi apdovanojo abu ku
nigus rožių bukietais ir lin
kėjimais. 

Metinis Parapijos Piknikas 
Birželio 28 d. įvvko meti-, . *. mLmmZmm, . .. . gavo naują radio stoti — Ha-

nis Sv. Trejybes parapijos pi-1 \* A TV- T> J - CU A-
, ., . . *™-*-M t- rtford Times Radio Station kinkas, kuris gerai pavvko. , ^ „ r r r r r T T ^ ~>., ., ° . , . arba \ \HTH. Stotis tarnaus Piknike parap. choras padai- . . . . . ., , ~ , . £ ! ' « • » • i- i vietiniams reikalams. Gal ir navo, o Prano Pakeno lietu- L. .V1 , . , . , . . . v lietuviška dainele per įą neviu orkestrą smagiai grieže.' *., , ,_ J_ . __. -p... ., A_ . , v. uzilgo skambės. Duok, Die-Piknike matėsi daug svečiu x . ~ .. . . ,T r . , • v ,1T , XT ' .± . ve. isew Britam ir VVaterbu is vVaterburv, N#tw Britam . ,. , , TT . , .. * rv turi liet. valandas. Hart-
ir kitur. / . . . 

tordui irgi reiktu turėti. 
Klebonas kun. Jonas Am-

botas padėkojo visiems už pi
kniko parėmimą. Kurie lai
mėjo dovanas, gali jas atsi
imti. 

Žinutes 
Užpraeitą sekmadienį per 

sumą šauniai pagiedojo ope
ros artiste Ona Katkauskaitė. 
Žmones sužavėjo. 

Šiomis dienomis suėjo į po
rą Gaučiukas su Juodenyte 
ir Gegeckas su Grušaite. Abi 
pavyzdingos poreles. 

Hartfordo jaunimas turėtų 
kreipti dėmesio į tokias pa
ras. Jos teikia džiaugsmo tė
vams, ir visiems lietuviams. 
Ar negeriau nusivesti su sa
vaisiais? Kaip angliškai sa
koma: " t h e more you have in 
common, the easier it ia to 
get along". 

Probate Court 
Asistentu 

WATERBUKY, CONN. -
Detektyvas Juozas Bendleris 
pakeltas į probate court asis
tentus. Šiomis dienomis jisai 

Parapijines Mokyklos 
Užbaigimo Aktas 

CAiMBRIDGE, MASS. — 
Bostono vyskupijoje vieninte
lė lietuvių parapija, turinti 
parapijinę mokyklą, tai Ne
kalto Prasidėjimo, Cambridge. 
Jau dešimti metai, kaip ši 
mokykla gyvuoja. Šiemet iš
leido šeštą graduiantų laidą. 
Birželio 21, 7 vai. vakare, pa
rapijos svetainėje įvyko mo
kyklos užbaigimo aktas. 

Ryto 9 vai. per šv. Mišias 
graduantai puikiai giedojo. 
Tn corpore visi ėjo prie šv. 
Komunijos. Pamokslą sake ir 
šv. Mišias atnašavo ge*b. kle
bonas kun. P. Juškaitis. Pa
moksle pabriežė svarbą kata
likiško mokslo — mokslo, ku
ris lavina, netik žmogaus pro
tą — mokina teorijos, bet au
klėja žmogaus valią ir lavina 
širdį. Mokina praktiško gyve
nimo — veda žmogų prie am
žinos laimės. 

Svetainėje vakare įvyko ki-
lėktuvu (pirmas toks atsitiki- ta dalis užbaigimo programos, 
mas Waterbury) buvo išvy- Gerb. klebonas trumpoje kal
kes į vakarus suimti krimi
nalą. Juozas yra aldermono 
Bendlerio brolis. 

bino maršą. Užėmę estradoje 
vietas graduantai giedojo 
' 'Motina Sopulinga''. Gradu-
antė Birute Pilkonytė svei
kino susirinkusius šiais žod
žiais: 

"Didžiai gerbiami Tėveliai, 
brangus gimdytojai ir sve-
c i a i : — 

"Širdingai sveikinu jus vi
sus klasės vardu. Malonu yra 
matyt jus visus čia. Jūs su
sirinkot, kad iškilmingesnį 
padarytumėt šį vakarą bei pa 
linksmintumėt mūsų širdis 
šiame mokyklos užbaigimo a-
kte. 

"Mes tikimės apturėti ilgai 
lauktus diplomus. Ištikrųjų, 
tai yra mūsų sunkiai uždirb
ta užmokestis. Patenkinti e-
same nevien kad gauname di
plomus, bet labiausiai tuomi, 
kad mes juos užsitarnavome 
savo rūpestingu ir nuolatiniu 
darbu. 

"Šioji diena nevien pripil
dyta džiaugsmo, bet taipgi ir 
liūdesio. Liūdesio dėlto, kad ' 
turėsime skirtis su savo nu
mylėta mokykla ir mylimais 
draugais. Bet jūsų atsilanky
mas mus palinksmina; o mes 
iš savo pusės stengsime jums 
atsilyginti ištpdldydami savo 
užduotis kuogeriausiai. Dar 
kartą širdingai ačiū už jūsų 
skaitlingą atsilankymą' \ 

Po to visi mokiniai daina
vo "Danube River". Nepa
prastai gražiai šią dainelę iš
pildė-. Malonų įspūdį darė 
klausantiems. 

Klasės ateitį gražiai lietu
viškai apsakė graduantas An
tanas Giedraitis. 

Po to visi mokiniai lietu
vių kalboje dainavo Barcoro-

lle. Malami buvo klausytis 
šios dainos. 

Mokyklos užbaigimo akte 
kalbų netrūko. Sekantieji sve 
čiai kunigai buvo atsilankę: 
K. Urbonavičius, J . Švagždys, 
P. Strakauskas, J . Petrauskas 
ir P. Virmauskis. Visi pasa
kė gražias kalbas. Ypač žmo
nėms patiko kalbos kunigų 
P. Strakausko ir J . Švagž-
džio. Vietos klebonas, išleis
damas graduanitus, patiekė 
daug gražių patarimų. Vika
ras kun. J . Plevokas taipgi 
kalbėjo. 

Diplomus gavo >įckantieji: 
Augustinaitis Jonas, Baįga 

Pranas, Giedraitis Antanas, 
Grandas Benediktas, Grigale-
vičiūtė Veronika, Jankauskai
tė Paulina, Janeliūnas Stasys, 
Kaminskas Jonas, Malinaus
kaitė Paulina, Nemeikštis Jo
nas, Paukštys Mykolas, Pil
konytė Birutė, Povilaitis Jo
nas, Preskaitė Alena ir Vil-
činskaite Emilija. 

Garbės požymius gavo šie: 
8 skyr. už gabumą — Birutė 
Pilkonytė, už lietuvišką skai
tymą — Antanas Giedraitis, 
už katekizmą — Paulina Jan
kauskaitė, už pasielgimą — 
Emilija Vilcinskaitė, už tobu
lą lankymą — Pranciškus 
Baiga, Birutė Pilkonytė, Jo
nas Augustinaitis. 7 skyr. už 
gabumą — Anelė Remeikaitė, 
lietuvišką skaitymą — Albi
nas Janiūnas, katekizmą - -
Pranciškus Girdvainis pasiel
gimą — Pranciška Plekavi-
čiūtė, tobulą lankymą — Sta
nislovas Santackas. 6 skvr. 
gabumą — Alfonsas Mažutai-
tis, lietuvišką skaitymą — 
Joanna Malinauskaitė, kateki
zmą — Ona Jankūnaitė, pasi
elgimą — Vytautas Pilkonis, 
tobulą lankymą — Alfonsas 
Smilgis, Bronislava Vitkaus
kaite, Alicija Skibauskaitė. 5 
skyr. už gabumą — Edvardas 
Puzinas, lietuvišką skaityme 
— Albinas Jankauskas, kate
kizmą — Pranciškus Burokas. 
pasielgimą — Anelė Marču-
laitytė, tobulą lankymą — Al
binas Jankauskas. 3 skyr. už 
gabumą. — Alena Žukiūtė, ka
tekizmą — Ona> Matulytė, lie
tuvišką skaitymą — Darata 
Skibauskaitė, pasielgimą — 
Jonas Ziukas, tobulą lanky-

APLANKYKIT 

LIETUVA 
Per 7 dienas būsite senojoj tėvynėj, jei 

keliausite ekspresiniais garlaiviais 

B R E M E N 
E U R O P A 

Creiti traukiniai prie pat laivų 
Bremerhavene užtikrina patogia 

kelionę j Kauną, 

Arba keliaukite populariais eksjpre-. 
siniaia laivais 

C O L U M B U S 
HANSĄ - DEUTSCHLAND 
HAMBURG - NEW YORK 
Patogus geležinkeliais susisiekimas iš 

Bremeno a r Hamburgo 
Informacijų klauskite pas vietinį a-

gentą a rba 

J į HAMBURG-AMERICAN LINE 
gpČINORTH GERMAN LLOYD 

130 W RANDOLPH STV CHICAGO, ILL. 

NORTHI 
GERMAN 

l LLOYD J 

mą — Alena Ziukiūte, Jonas 
Ziukas, Terese Radaityte, Le
onas Šakalys, Alfonsas Šaka
lys. 2 skyr. už gabumą, — Va
lerija Jankauskaite, lietuviš
ką skaitymą — Petras Po
cius, katekizmą — Patricija 
Burbuliūte, pasielgimą — Jo
nas Šidlauskas, tobulą lanky
mą — Veronika Pilkonytė. 1 
skyr. už gabumą — Edmun
das Bučinskas, lietuvišką skai 

tymą — Altonas Jankauskas, 
katekizmą — Pranciška Kir-
kliūtė, pasielgimą, — Marija 
Ona Overkaite. Atsisveikini-
mo kalbą pasakė Alena Pr-
kaitė. 

Pagalios graduantai padai
navo "Sudiev brangi mokyk
l a " . Graduantams išeinant, 
M. Karbauskas skambino ma
ršą. 

(Tęsinys 4 pusi.) 

J 
GERA ŽINIA CHICAGO LIETUVIAMS 

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

Dividendai vra išmokami nuo Liepos pirmo (July 
l s t ) . 

Štai ir vėl Simano Daukanto Federalė Spulka per
tikrina Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupy
ti savo pinigus 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 atmokėjimais. Paskolos daro
mos, nuo 5 iki 15 metų. 

Namų savininkai reikalaujantieji morgičių visados 
kreipkitės į 

: ^ , 

'A ' 

•SIMAJįa DAUKANTO^ 
tEDERAL SAVINGS 
A N D L O A N A S S O C I A T I O N 

Of CMICAGO 

2202 W. Cermak Road 
BEN J. KAZANAU3KAS, Rast. 

^ : 

• • 
I look ten yeors younger. My hair i t no longer 

faded and $treaked with grey. One© again it bat that 
lovely lutter and rich shade that John admired so before 
we were married. And I owe it all to Clairol which, in 
one quick 3-in-1 treatment, shampooed, reconditioned 
and tinted my hair to itt pretent natural-looking beauty** 

• • • . 
A$k your beautician obout a Clafrol treatment for' 
your hair. Or write for FREE booklet, FREE advice, 
on care of hair and FREE beauty analysis. 

Not with common, old-fashioned hair dyes...but 

Hatuioūy-... wnh 
Bevarly King, Consultant 
Clairol, Inc., 132 W«*t 4c»h Street, New York City 

Pleoie wnd FREE Clairol booklet, FREE advice ond FREE anafyil* 

Name i 

Addresi 1 

City 

•— mmmmm^m 

Stato. 

My Beautician lt-

THE CjCX)Fiis FAMILY ByRT.EImo1 

8ur K)crr MOW A^iyMol5e,.• 

boję pareiškė programos eigą. 
Atmaršuojant graduantams 

varg. M. Karbauskas, skam-

file:////HTH
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Gražios Išleistuves Nastutes niekas nekalbino Į 
ir nevtrt§, kiti dar net drau- j 
de, tačiau pašaukimas jos bu-

STATOMOS NAUJOS 
BAŽNYČIOS 

MILAVAUKEE, WI& — Ir 
mūsų kolonijoj atsiranda pa- yo stipresnis. Dabar mūsų, j Šiemet Kaune statomos trys 
šaukimų. Štai, Anastazija Tu- | j ° s pažįstamų, pareiga, kiek bažnyčios — Šv. Antano ties 
lauskaitė išvažiavo į Šv. Ka - l S a l i m a > pagelbėti jai ir me- 'Eadvilenų plentu, kurios sta-
zimiero vienuolyną Chicago džiaginiai ir maldomis. Ma- tyba rūpinasi klebonas Žel-
jll lonu pažymėti, kad atsilan- vys; didele mūrine Šančių ba 

# 

« DRAUGO" METINIS 
Birželio 19 d. susitarę gimi

nes ir draugai surengė jai iš
leistuves. 

(Jaibes Milwaukės chorui 
už neatsisakymų dalyvauti, 
taipogi orkestiai, vadovauja
mai Petro Pugačausko, ir vi
siems už prisidėjimų prie iš
leistuvių. Ačiū ir mūsų kleb. 
kun. J . Maniui , kinis visada 
su mumis dalyvauja. 

kusieji į išleistuves sudėjo do- žnyčia pagal Juozapavičiaus 
vanų per $100. Viena viešnia prospektų, kurios statyba rū-
iš Raeino, Wis., viena rengė- pinasi vietos klebonas Lunibe 
jų pasakė: " J e i kada, Nastu-
tė, ko truks, kreipkis j mus, 
o mes, kiek galėdamos, pagel-
besime' r. 

Garbe Šv. Jurgio Kartivio 
draugijai už gražių aukų. 

Birželio 18 d. Ona Vilkiū-
tė buvo pas save susikvietus 
N a s t u t e s d r a u g e s , k a d ats i -

ir Nepriklausomybes bažny 
čia, kurios statyba rūpinasi 
dek. Kapočius. Jau patvirtin
tas Kvėdarnos Tauragės ap
skrityje parapijos bažnyčios 
projektas. Tęsiama statyba 
Mažeikių ir Šakių bažnyčių. 
Kaune statomi nauji arkivys
kupijos rūmai. Pernai sudegu-I š t i k r ų j ų , d ž i a u g s m a s mu-

MIS, Mihvaukes lietuviams, *™ k i n «s - Pažaidė, pasikalbę-1 si Darbėnų bažnyčia remon 
kad viena iš mūs tarpo n.er- > ' Pavaišino ir visos mergai- j tuojama. Taip pat numatyta 
geJių pasiaukoja Dievui ir tau t § s ' t e i k 5 J a i d o v a n ! >- Aukojo: -šiemet remontuot! arcbikate-
tai. Nors Nastutė buvo kvie- $ 1 0 0 ° R - i r J - H a u s n i r S e i - , d r a h M i K k « Kaune- T s b -
Mama j svetimtaučių vienuo
lynus, tačiau išsirinko lietu
viškąjį — Šv. Kazimiero. 

N. . s tu te naš la i t ė . T i e s a , tu-

myna, J. Tulauskas (jos tėve
lis). Po $5.00 Šv. Jurgio dr-

Naujamiesčio rajone pasta
ruoju laiku išsiplėtė vištų ū-

ja, F. ir S. Markūnai, B a l e - 1 ^ smulkūs ūkiai ir tie lai-
zenčių šeima, J . Oiža*, V. Gen- j k o n e t 10 ( J v i ž t u v i e n t i k 

ri tėvelį, bet mamytė paliko fauska^ S^^° f f * V U k l * Į T. Naujamiesčio kooperaty 
turg-

000 ~-
80,000 štukų. Tsb. 

ja vos 4 metų amžiaus, (ieroji 5 e i n i a ' M R S p * * * " . P. (ien- v a i H n k o s e k i t . k v i , n t } 

j o . teta ir dėdė (ienėauskai I <" a u s k a" s * • * š e m l a ; P o $ 2 : <Uenį superka po 70,( 
priglaudė, užaugino (nors au
klėjo ir savo nemaži) štimy- i 
nų — du sūnus ir dvi dukte
ris), (iarbė (Jenčauskams! 

PARAPIJOS MOKYKLOS 
UŽBAIGIMO AKTAS 

J. Clark, Paul, Jr., šeima, Iv. 
Paulauskienė, A. Markūnas, 
A. Mazurkevičienė, M. Radz-
v iii nė, J . Filipowicz, J . Mor
kūnas, V, Avižėmis, MoeKų 

Pagal l)r. J. liice, Naujor-
ko miesto sveikatos komiai-, 
jonierių, Naujorke kasmet su 

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
Per p*»ttr. ukų kaJbėjo A 

Kneižvs "Darbininko" reda-
ktorius. J is džiaugėsi, kad 
dar pirmų kartų savo gyveni
me dalyvauja lietuviškos ka
talikiškos mokyklos uabaigi-
me. 

šeima, Sekaihag šeima, V. G * vartodama 20,000,000 galionai 
nčauskas, kun. J . Cserne. Fo g a l t o s k < J ^ 
$1.00: Paul, Sr., O. Kirklaus-
kienė, O. Kaniauskienė, F . 
Kirklauskas, Ališauskienė, V. 

•ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau ir I 

K a i r a i t i e n ė , B. Stankūnas, | , a b i a u a u g a p a s i t ikėjimas šiuo 
A. Mazurkevičiūtė, g. Milan- v y e n t u f y ^ ^ ^ myhnm m 

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

135th ir Archer Avenue 

čius, A. Pugaczewski, S. Stas 
kūnienė, V. Morkūnas, H. Sta-
skūniūtė, Burtiene, S. Valan-
čūniene, J. Kuester, R. Kra-
tavičiūtė, E. Clark, Petrykow-

tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai, kada Itievas leis jį išvys-

Paskui vaidinta tragedija s ^ p Navickienė, Vogt, M. 
- -Pa t r i c i j a - . Lošėjos savo ro- K a s p a r a i t į S ) W i l son šeima, J . 
les buvo gerai išmokusios ir 
nepaprastai gražiai veikė. Lie
tuviška tarmė buvo aiški. Vi
si gėrėjosi gražiu perstatymu. 

Mokyklos baigimo akto pro 
gramą visais atžvilgiais buvo 
vykusi. Garbe seserims moky
tojoms! Rap. 

LIETUVIAI DAKTARAI" 
Res. 6934 S. Talman Are. 
Res. TtL GROvehill 0617 
Office Tei HEMlock 4848 

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

Vel. 2—4 ir 7 - 9 vak. 
Ketv. Lr Nedeliomis susitarus 

Tel. CANaJ 2345 

DR. F. G. VYINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketveriais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

TeL CANal 0402 

DR, P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

3147 So. Halsted St , Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai. 

ti šventuoju paskelbtą. 
Knyga parašyta ne vieno 

žmogaus, bet daugelio musę 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didele 

Baukus, Bankus, g u s t i p r i a i s k i e t a i g v i r š a i s > s u 

Bankus, J r., F . Jezukšvieiū-
tė, A. Genčauskiene, M. Step-

persiuntimu kaina $1.90. 
Kiekvienam įdomu pažinti 

hens, M. Aviženas, A. Edzell, L y ^ t o ^ j į s u ž i l losime iš 
ir du asmenys, kurių vardų | n e g e n i a i i g - j u s i o s ^ ^ 

"DRAUGAS" neminėsim. Kiti aukojo sniu1-
kesniais. 

Nastutė ir (jenčauskai dė
koja šeimininkėms, aukotoja
ms taipogi visiems pasidarba
vusiems. Ten Buvus 

2334 S. Oakley Ave. Chicago, 

$ K A I T W l R T Ū T I N -
KITĘ "DRAUGĄ" 

ic 
o-

r. 

« 

1 

Šitie ristininkai ir JŲ draugai 
dalyvaus 'Draugo' p'kn ko spor
to programe. 

• 

Vytautas Bancevičius, drapiež-
no dzūko sūnus, risis su juodžiu 
karalium Selassie. 

Šiam naujam piknike darže bus visokiausių pasilinksmini
me, žaidimų, milžiny ristynes, stipruolių virves traukimas — 
skaniausi valgiai, gardūs gėrimai. Skambės lietuviškos dainos 
per ištisę dienę. 

Šokiai pre LON LABAN Orkestros. 

Visi kviečiami dalyvauti — Tikietus jsigyikte iš anksto. 

GEROS D O V A N O S PRIE TIKIETŲ 
l> 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Ofiso Phone 
PROspect 1028 

Res. and Office 
2359 S. Leavitt S t 

CANal 0706 

DR. J. J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chicago 

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

DR. A. J. MANKĄS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Are. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—^:30 

vakare 
REZIDENCIJA 

LAFayette 3051 251d W. 43rd S t 
Valandoe: 9—10 ryto ir 5— 4 yak. 

Trečiadieniais ir Sekmadiemiaia 
r*ur«il •ntarti 

f 
* > 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys tgzamiiraojamos — akiniai 

pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 $. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
Tei CANaJ 0523 

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Tei PROspect 1930 

Tel CANal 6122 

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

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir NedeL pagal sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Ave. 

Telefonas REPublic 7868 

TeL CANal 0257 
Res. PROspect b659 

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

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

6 iki 8 vai, vakaro 
Tai. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį 

Tel Ofiso BOUlevaia 5913—14 
Res. VICtory 2343 

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

756 West 35th Street 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2— i ir 6—8 p. m. 
Nedeliomis pagal sutarti 

I V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 labos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vaL ryto, nuo 2 iki 4 

vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 
IftL BO fiufe ir nuo Z iJn fcftOi uL 

DR. MADRIDE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0994 

Res.: TeL PLAza 2400 

VALANDOS: 
VXUJ 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak, 

I MWUH1Tn;| BHQ xfl iki U diaui 

iib' 
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CICERO LIETUVIU 2INI0S 

? 

! 

DOVANOS PLAUKIA 

Bizneriai ir nebiznieriai pri 
sideda dovanomis prie 'I>rau-
go' metinio pikniko. 

Šį kartą dovana1 suteikė žy
mi biznierka V. Kemtes, 1337 
So. 52 ave. 

V. Kemtes moka gerai biz
nį vesti. Jos užeiga visados 
graži ir joj pavyzdinga tvar
ka. Nuo aukų nemoka atsi
sakyti. Prašantiems visados 
duoda, jei tik mato, kad au
ka b ILS. geram tikslui sunau
dota. Žinoma, kad geriau biz
nis sektųs, daug prigelbsti 
jos duktė ir sūnus. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
JU9JJUJMJJJtJJJUJJJM 

So. 50 Ct., nelinksmas. Sa
ke, ir " D r a u g o " piknike ne
galėsiąs dalyvauti. Priežastis 
tokia: jau trečia savaite kai 
jo žmona guli Šv. Kryžiaus 
ligoninėj ir nežino kiek laiko 
ims pasveikti. Talzūnienei pa
daryta net dvi pavojingos o-
peracijos. 

Linkiui greit pasveikti. 
Rap. 

E. Petrošiene ir V. Šeme-
tulskienė sake, kad ir jos duo 
sianeios kokią, tai dovaną 
" D r a u g o " metiniam piknikui. 
Matysime. 

Na, kas daugiau? Padary
kime, kad šis " D r a u g o " pik
nikas būtų vienas sėkmin
giausių. O padaryti lengvai 
galima. Tik visiems reikia 
po ibiskutį prisidėti. Cicerie-
eai neatsisako; visi jie, kai 
vienas, stoja už "Draugą" . 

"Draugo" Busteris 

BLZI 
J . Černiavieius, 1440 So. 

50 Ct., nori greit baigti dar
bą, kad galėtų nors porą, die
nų pailsėti prieš " D r a u g o " 
pikniką. Sakė " D r a u g o " pik
niko negalima praleisti. J . 
Čeruiavičius dabar baigia at
remontuoti savo rezidencijų. 

Slapukai 

Ciceroj atsirado keistų žmo 
irių. Rašo kitiems laiškus, bet ******; Padėkokite tiems klū 

ASMENIŠKAI VADOVAU
JAMA EKSKURSIJA 

LIETUVON 

Patogumui tų keleivių, ku
rie mėgsta važiuoti Europon 
užsibaigusi turistų užsikimši
mui, kuomet visos laivų kla
sės ne tiek pilnos, ir tų, ku
rie nori parvažiuoti pas na
miškius vėlyvoj vasaroj, HA-
PAjGr-LLOYD surengė asme
niškai vadovaujamą ekskursi
ja ekskursiją j centralinę E-
uropą. 

13 WAEDO LIETUVIŲ 
DEMOKRATŲ KLUBAS 

VEIKIA 

STANISLAVA 
GIBUiŽIENĖ 

(po tėvais Kviečaitė) 
mirė liepos 5, 1936, 1:45 vai. 
ryte, sulaukus 55 metų amž. 

Kilo iš Lietuvos, Telšių Ap-
skr., Navarėnų miestelio. 

Amerikoje išgyveno S&. me
tų. 

Paliko dideliame nuliūdime 
vyra Vincentą, 3 seseris: Emi
lija ir švogerį Kachinskus ir 
šeimyna, Modestą iš Boston. 
Mass.. ir Souhią ir švogerj 
Nausėdą ir šeimyna, o Lietu
voje: seserį Aleksandrą, 2 
brolius Bronislovą ir .Leoną. 

Velionė pxigulėjo prie Ne
kalto Prasidėjimo švenč. Pa
nelės Marijos Draugijos. 

Kūnas pašarvotas 3011 West 
40th Place. 

Laidotuvės įvyks Trečiadie
nį, liepos 8, iš namų 8:00 vai. 
ryto bus atlydėta į Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys-
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Nuliūdę: Vyras, Seserys ir 
Švogegriai. 

Laidotuvių direktorius J. Liu-
levičius. Tel. LAFayette 3572. 

bijo pasirašyti. Per laišką duo 
da visokių, patarimų ir iške
lia net grasinimų. Mūsų ge-
rb. klebonas seniau ir yra ga
vės tokių laiškų. Dabar pra
dėjo rašinėti biznieriams. Šį 
kartą gavo anonimį, t. y. be 
parašo laišką žymus biznie
rius A. Lutkus, kuris turi 
hardware krautuvę. Laiške 
rašoma, būk A. Lutkus norįs 

J i W W ( W ^ t , kiūbo 
r . |pįpigrį, nes rašejas sakosi Ą-

niokejęs savo sunkiai uždirb
tą dolerį. Kas liečia klubo pi
nigus, tik tiek galima pasa
kyti, kad A. Lutkus klubo pi
nigų niekur dar neišeikvojo. 
Jis y ra . po bondsu. Negali 
klubo pinigų pražudyti. Kam 
teismas priteis, tiems jis ir 

bo nariams, kurie jį nuvedė 
į teismą ir sukėlė neapykan
tą tarpe klūbiečių. Nereikia 
kaltinti nekaltų biznierių ir 
sapalioti, būk jie yra kokie 
bolševikai ar kitokie. A. Lut
kus buvo ir bus geras kata
likas ii sąžiningas biznierius. 
Aš nemanau, kad Lutkus bū
tų kam kaltas, bet jam tai 
daug kas yra skolingas. Rap. 

LRKSA. PREZIDENTO RA
PORTAS JUBILIEJINAM 

SEIMUI 

'*?H RADIO 

E JUOZAPAS f * 

UDEIKIS 
T£VAS fc# 

RE Public 8 3 4 0 

VITOLD PAULAUSKAS 
Mirė liepos 4 d., 1936 m., 

5 vai vakare, sulaukęs 19 me
tų amžiaus. A. a. Vitold gimė 
Staeger, Illinois, gruodžio 8 d., 
1916 m. 

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvelius: Kazimierą ir Magde-
leną, 2 brolius; Danielių ir Al
bertą, ir gimines. 

Kūnas pašarvotas 3801 Pu-
laski St., Indiana Harbor, Ind. 

Laidotuvės įvyks trečiadienį, 
liepos 8 d. Iš namų 9 vai. 
ryto bus atlydėtas į šv. Pran
ciškaus parap. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamal
dų bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy-
statiius-as dalyvauti šiose lai
dotuvėse. 

Šiandie 7 valandą vakare 
iš stoties WGES, 1360 kil., 
įvyksta reguliarė antradienio 
radio programa. Dalyvaus žy 
mūs dainininkai, muzikai ir 
t.t. Kas norite smagią valan
dėlę turėti, patartina nepa
miršti šios dienos radio pro-

Rap. XXX 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
vi&ą organizaciją ir tai galė
jo atsiliepti į jos augimą. To 
išvengti, žinoma, nebuvo ga
lima. Nevisuomet pavyksta 
darbą pravesti taip, kaip sa
ko priežodis, kad būt ' 'vilkas 
sotus ir ožka eiela". 

Jei šiame garbingame sei
me galėsime surasti geresnius 
kelius, kaip pagerinti Pašal
pos Fondą ir visus pašalpga-
vius patenkinti, tuo tik rei-

gramos. 

Nuliūdę: 
Drujai. 

Tėvas, .Motina Ir 

Laidotuvėms patarnauja gra-
borius Prusiecki. Tel. India
na Harbor 288. 

KAUNO PR1EMESČIO 
NAMŲ RAUDONI STOGAI 

KAUNAS. — Atitinkamo 
įstaigų parėdymu policija į-
sake visiems Kauno priemies
čių medinių namų savinin
kams raudonai nudažyti savo 
trobesių stogus. Ta proga at
sirado didelis dažytojų pa
reikalavimas ir samdytojas 

j turi gana ilgai laukti iki su
siranda laisvą dažytoją. 

susidedant iš 9 tautų, išplauks 
North German-Lloyd linijos, 
laivu Europa liepos 24 d., ir 
visi kartu keliaus iki Bremer-
haven. I š ten, visi važiuojan
tieji į Centralinę ir Rytinę 
Europą bus specialiu trauki
niu pasiųsti į Prague'ą arba 
Vienną. Čionai oficialus li
nijos atstovai prižiūrės kelei
vių nuvežimą į ją kraštus. 

Ponas Goydich, gerai žino
mas šios linijos agentams ir 
keleiviams, prižiūrės kiekvieno kes džiaugtis. Ir, žinoma, rei- v- , , •. . , . . 

°. ' . ' jsios ekskursijos keleivio rei
kės ieškoti, isų. pa- } i aius įr suruoš speciales pro-

niškai vadovaujamą ekskursi
ja į centralinę Europą. 

Pereituose susirinkimuose 
daug naudingų darbų del pa
gerinimo visoa kolonijos bu
vo rekomenduota ir įvykdy
ta. 

Dėlei 69 gatvės grindimo 
pataisymo komisijon buvo 
kviečiami visi tos gatves gy
ventojai. Iš mūsų klubo ko
misiją sudarė Jonas Juo/saitis 
Jonas Rilikauskas ir Al. Ku-
mskis. Šioji komisija rapor
tavo, kad aldermonas John 
Egan daug prielankumo paro
dė šiame darbe. Ligi šiol, in
spektoriai jau užrekomendavo 
Board of Local Improvements 
i r reikalinga tiktai O. K. iš 
Federalinės Darbo komisijos, 
kuri pataisymus padarys be 
jokių išlaidų gyventojams. 

California gatvės gyvento
jai norėjo sužinoti apie pla
tinimą tos gatvės. Palikta 

Stephen S. Goydich j viršminetai komisijai ir šis 
Stephen S. Goydich, važi-j darbas sužiūrėti, 

nėjantis Pasažierų Agentas, 71 gatvės gyventojai rei-
vadovaus savo vidur vasari- kalavo, kad automobilistai bū 
nei Ekskursijai. Ekskursiia,V, ^„:,r „ +• K: .. ,.v. 

31J° tų priversti važiuoti leciau. 

pranešė, kad pereita mėne'sį 
mūsų klubo City Hali darbi
ninkai patarnavo 22 mpsų 
kolonijos gyventojams įvai
riuose dalykuose, ypatingai 
taksų reikale gana didelė su
ma pinigų buvo sutaupyta, 

Iš atliktų darbų mūsų klu
bui labai dėkingi 68 gatvės 
gyventojai, nes čia buvo iš
lieta gatvė ir gyventojams jo
kių asesmentų nereikėjo mo
kėti. 

Parko pataisymo komisija, 
kuri susideda iš valdybos jau 
per dvejus metus dirba, ir 
dabar jau matyti vaisins, nes 
nauji keliai ir elektros švie
sos yra dedamos mūsų parke. 
Klubo piknikas liepos 2S d. 

Mūsų metinis piknikas šiais 
metais^ žada būti daug įdo
mesnis, negu kad yra buvęs. 
Komisiją sudaro C. Zekas, J . 
Juozaitis, J. Lenkartas, J J u 
rašką ir S. Cibulskis. Tikie-
tai jau yra išplatyta ir nema
žai jau parduotų. Todėl pa
sekmės be abejo bus gausin
gos. Vieta pikniko yra ne tik 
graži, bet ir patogi, tik 10 
minutų nuo mūsų kolonijos 
krašto, būtent 91 ir Roberts 

Klubo finansų sekretorius Road. J. L. J. 

reiga nuolat progresuoti ir 
tobulinti organizaciją. 

Pagreitinimui pašaipi} iš
mokėjimų, pirmame posėdyje 
po seimo, sudarėm specialę 
komisiją,, kurios pareiga bu
vo svarstyti tas pašalpas, ku
rių vienas sekretorius savo 
atsakomybe negalėjo išrašyti 
orderių ir nebuvo reikalo lau
kti Pildomojo Komiteto po-

- J V # rn i ^^,* ; • , Į T; . 'J KflnaB reaguoja šį stebėtiną trytmen-
S e d z i ų . T ą k o m i s i j ą S U d a r e . t ą jaunystės dvasia sugrįžta nusil

pusiems ir seniems. NUGA-TONB 

PLATINKITE f' DRAUGĄ " 

Sveikatos Apdrauda Nusilp-\ 
nėjusiems žmonėms Apie ! 

3c Dienoj 
NUGA-TONE jrodS esąs sveikatos 
apdrauda daugreliui nusilpusiu vyrų 
ir m o t e r ų . Ta* t i k r a s t o n i k a s , k u r i s 
gelbsti gamtai, kad sustiprinti nusil-
pnėjusius organus. Atrodo, kad visas 

VENETIAN MONOMENT CO, INC. 
išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir 

Grabnamių 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuve Chieagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite 
pinigus 

-•Ina. t T-nn T ^i+nl cr-a i + i « c p l r r i P u s i e m s ir s e n i e m s . i> u v* A . - J.KJJM n v i c e p r e z . J . Ol/Ulgai l lS, S f m . | gtįmuliuoja nervus, raumenis ir nu-
J. B. Šaliūnas, ižd. V. Kvet-
kauskas ir dr. V. Krikščiū
nas. 

(Daugiau bus) 

A 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

YARds 1741-1742 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phone 9000 620 W. 15tb Ave. 

silpusius organus, kurie tapo neran
gūs arba tik dalinai aktyvūs. Nervin-
kumas pašalinama, nes NUGA-TONE 
turi gyduoles, kurios veikia kaip to
nikas į nervų sistemą. Šį tikrą to
niką parduoda visi aptiekoriai su 
garantija sugrąžinti pinigus nepaten
kintiems rezultatais. Pilno mSnesio 
trytmentas už Vieną Dolerį. Gaukit 
bonką šiandien. Nusistebėkite ką ji 
jums padarys. 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoja vidurių 25c 
ir 60c. 

Kidneys Mušt 
Clean Out Acids 

The only way your body can clean out 
Aclda and poisonoua waste« from your 
blood la tfaru 9 mlllion tlny. dellcate Kid-
ney tubea or fllters, but beware of cheap. 
draatic, irritatin* druga. If functlonal 
Kidney or Bladder disorders make you 
auffer from Gettlng Up Nl«hta, Nervoua-
neaa, Leg Palna. Backacbe, Clrclea Under 
Byea, Dizztneaa, Rheumatic Pains, Acid-
ity, Burning, Stnartlng or Itching. don't 
take chancea. Get the Doctor'a guaran-
teed prescription called Cyatex (Siaa-
Tex). Worka faat, aafe and aure. In 48 
hours it mu8t bring new vitallty, and ia 
guaranteed to flx you up in one week or 
money back on return of empty pąckage. 
Cvatex costs only 9c a day at druggiata 
and tbe guarantee protecta you. 

Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių 

527 NORTH WESTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos. Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj| 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

S. M. Skudas 718 .West liSth Stre«t 
Phone MONroe 3377 

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

Ezerskis ir S i u s 10734 S. Michigan Ave, 
Tel. PULlman 5703 

•i . i , . „ . . . . . . • • • " - . . . „ • . • • • • ' " : ! i | : : j i - - • • • * • ' ' ' • • . . • • • • • . • • • . . - ' • • ' • • • • • • • -

Teodoras Czesna 
mirė "iepos 3 d., 1936 m., 5:30 vai. po piet, sulaukęs 26 metų 
alnžtaus. 

A. a. Teodoras gimė Cuicagoje. 
Paliko dideliame nuliūdime tėvų Antaua, motiną Agotą, po tė

vais Aglhiaitė, seserj Leokadiją, švoger| Petrą Dargj, 2 sesers 
vaikit-: Marilyn ir Edgnund Dargia, gimines, draugus Amerikoje 
ir Lietuvoje. 

Kūnas pašarvotas 4501 South Paulina St. 

Laidotuvės įvyks antradieni. liepos 7 d., iš namu 8 valandą 
ryto bus atlydėtas į šv. Kryžiaus parap. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingus pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges Ir pažysta
mus- mas dalyvauti šiose laidotuvėse. . 

Nuliūdę: Tėvai, Sesuo, švogeris, Sesers vaikai ir Giminės. 

Laidotuvių direktorius I. J. Zolp. l eL BOUlevard 5203. 

& 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Geriausias naminis ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda už 
žemiausias kainas, kurias galima jį 
parduoti. Ateikite palyginkite mū
sų kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnes. ^ [ 4 

MRS. ANNA BITTIN'S MONUMENT VVORKS 
3958 W. lllth St., prie Cravvford Ave. BEVeaįy 0005 

(Skersai šv. Kazimiero Kapinių) 
Šis didelis išpardavimas įvyksta dėlto, kad a i nepajiegiu užlaikyti 

dviejų biznių. MBS. ANNA BITTIN 

LachavviczJr Sanai 
J. F. Eudeikis 

2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515 

S. C. Ladiavricz 

# 

Itching 
Skin 

Zemo greitai atleidžia Niežiančiąa 
Rashes ir Ringworn skausmus 
— sustabdo Eczema, Spuogų ir 
panašus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Zemo per 25 me
tus, ir visi gyrė ją kaipo Svarią., 
saugią, atsakančią gyduole pa
lengvinimui odos niežSjimams. f 
Užtvirtinta Good Housekeeping] 
Bureau. No. 4874. 15c. 60a $1. 
Visose vaistinėse. zemo 
F O R S K I N I R R I T A T I O N S 

UjjjĮjj 
S. P. Mažeika 

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

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

3319 Litnanica Ave. 
Phone YABds 1138 

ai 

^ 

3307 Litnanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

A. Petkus 
J. F. Radaus 

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174 

I 
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Mstantinė Minia Žmonių Dalyvavo 
Lietuviu Dienoje 

ATSILANKĖ DAUG GARBINGŲ SVEČIŲ 
. . . — • • • • ! • • • Nl H l - I • » 

Nuotaika Gražiausia, Programa Turininga, 
Gražaus Pelno Padaryta Statomajai 

Seminarijos Koplyčiai 
Praeitg. sekmadienį Lietu- imą ir palankumą skaitlingai 

vių Diena Marijos Kalneliuo- Į atsilankydami ir paremdami 

V « * -" **> 

DRAtTC?ftf> 
— — M „ , *m\ i 

*" UNCLE^IGGILY'S TRICKS 

»e praėjo gražiausiu pasiseki
mu. Tūkstantine žmonių mi
nia tiesiog liūliavo, kaip mi
škas. Kiek gražaus džiaugs
mo, matant tokioje gražioje 
nuotaikoje pasklidusius po 
gražiai žaliuojančius laukus, 
būreliais atsilankusius sve
čius. Vietinių ehieagieeių tar
pe matėsi' daug garbingi) sve
čių ir iš kitų Amerikos mies-

kilnius Tėvų Marijonų darbus 
ir jų Rėmėjų Draugijai teikė 
nepaprastą džiaugsmą ir ene
rgiją tęsti ir toliau tokius 
gražius ir naudingus išvažia
vimus. 

Sulaukus 6 vai. vakaro pra-

Taipgi prie choro prisidė
jo nortsidieeiai Tviragas> Le-
bežinskas, R. Baliauskas ir 
daugelis kitų, kurie linksmi
no svečius net iki 10 vai. va
karo. 

Ant galo negaliu praleisti 
visų tų darbuotojų nepami
nėjęs, kurie tiek daug širdies 
ir savo brangaus laiko pašve
ntė. Aš jūsų brangūs rėmėjai 
ir darbuotojai vardų jokiu 
būdu negalėčiau čionai sumi
nėti, bet tik paminėsiu kolo
nijomis, būtent: Town of 
Lake, Melrose Park, Bridge-
port ir West Side. Šios kolo
nijos Tėvų Marijonų rėmėjai Dienraščio 'JĮDraugo'' me-
dirbo taip, kad jų pasišventi-, tinis piknikas jau oia pat; į-

= 
Antradienis, liefK* f ft, J83l | 

5 = 

Visi į Taikę 

tu, būtent: nAiz. Stanšauskas programą, pakviesdamas ge 
iš Newark, N. J., ponia Šu
kienė iš Cleveland, Ohio, kun. 
Radžinskas (tik trys dienos 
kaip iš Lietuvos), taipgi iš 
Shenandoah, Pa., kurių vardų 
atsiprašau, neatmenu, ir dau
gelis kitų. O kiek geraširdžių 
biznierių, profesijonalų, dva-
siškįjos, ištikrų'jų, sunku bū
tų suminėti ir iš dalies per 
daug vietos užimtų laikrašty
je. Gražiausiame ūpe visi li
nksmi dalinosi mintimis vie
nas su kitu. 

Nors ši pirmoji Lietuvių 
Diena, dėl stokos laiko ir ne
buvo paruošta taip, kaip tu
rėjo būti, visgi Chicagos lie
tuviai parodė savo širdingu

mas atnešė TėVams Mari jo-, vyks liepos 12 d„ naujam Su 
nams gražią paramą. Viso pe- nset parke — yilniaus Kai- U enė. 

sidėjo programa. Tėvų Mari- ^ H k g a p i e n e t o l i 7 0 0 d o l e . |neliuose, 135 Archer ave. Vi-
jonų Chicagos apskr. rėmėjų r i ų T a i g n i i s u m a g i a i s l a i . ' s į e m s yra gera proga prisi

kals. Pasirodo, kad be darbo Į dėti prie palaikymo dienraš-
ir vargo nieko neatsieksi. Ne-J™> "Draugo" . Visokiais bū-
gaila nieko, jeigu tik mes su-!dais galima pagelbėti "Drau-
silaukem nuo garbingos yi-lgni": žodžiu, darbu, raštais, 

pirm. — Auksutienė ir Giečie-
nė, rast. — J. Pukelienė, ko-
resp. — J. Pukelienė ir B. 
Kalvaitė, agitacijos komisija 
— M. Sudeikienė ir J ; Puke-

Pranešimai 
j CLASSIFIED 

pinu. Antanas Bacevičius tru
mpa įžangine kalba pradėjo 

NUO $20.00 IKI $50.00 
- NUOLAIDOS 
DIDELIS SUTAUPYMAS 

rb. kun. Pr. Vaitukaitį, kuris 
labai gražiai apibudino Tėvų 
Marijonų kilnius darbus. Po 
tam kalbėjo d-ras Rakauskas, 
ponia Šukienė iš Cleveland, 
Ohio, kun. prof. dr. J . Vait
kevičius, Tėvų Marijonų var
du, Leonardas Šimutis, 'Draur 
go' red. ir kun. Radžinskas, 
kuris tik trys dienos kaip at
vykęs iš Lietuvos. Visiems ka 
lbėtojams už jų pasakytas 
kalbas Tėvų Marijonų Kieme-
jų Draugijos vardu tariu nuo-
sirdziausiai aein. 

Po visų kalbų prasidėjo an
tra dalis programo — kilno
jimas sunkaus svorio vogu ir 
rlstvnės. 

Feliksas Jakaitis, kuris iš-
tikrųjų yra b?ga!o stiprus. 
Garbė mums lietuviams, kad 
mūsų tarpe vis atsiranda kuo 

suomenės tokios gražios pa
ramos ir pritarimo, sukrusi-
me dai smarkiau, kad sulau
kus rudenio, kad šventinsime 
pirmąją Tėvų Marijonų Semi
narijos koplyčią, sutrauksime 
ne tūkstantinę minią žmonių, 
bet dešimts kartų daugiau. 

Širdingai ačiū Juozui Bu-
drikui, kuris teikėsi per savo 
radio valandą pagarsinti Tė
vų Marijomi Draugijos ren
giamą Lietuvių Dieną. Taip
gi ačiū labai Herand and Ex-
aminer raporteriui, kuris la
bai gražiai sekmadienio lai
doje teikėsi patalpinti gra
žiai aprašydamas Lietuvių 
Dienos garbingus kalbėtojus 
ir komisiją, kuri tiek gražaus 
darbo įdėjo. 

Baigdamas šias kelias min-

aukomis ir skaitlingu atsila
nkymu į pikniką. 

Kviesliai visose kolonijose 
platina "Draugo!" piikniko 
tikietus, kviečia svečius, ren
ka dovanas restoranui i r bin-
go žaidimui. Visi1 biznieriai 
kviečiami prisidėti. Prisidėju-
sieji būna skelbiami dienraš
tyje. Rap. 

SPVR Apskrities 
Susirinkimas 

Klcktrikiuiai Refrigerato-
riai 4 pėdų didumo 

5 6 9.0 O 
Elektrikiniai Refrigerato-
. . riai 5 pėdų didumo 

'89.OO 
Elektrikiniai Refrigerato-

riai 7-9 pėdų po 
' 1 2 5 . 0 0 

LENGVUS IŠMOKĖJIMAI 
Skalbiamos mašinos po 

*33.50 
Taipgi pilnas pasirinkimas 
geriausių Refrigeratorių: 

GENERAL ELECTRIC, 
KELVTNATOR, 
WESTINGHOUSE, 
CROSLEY. 

Kainos nuo 
S-I04.50 

ir up 

Jos. F. Budrik, Int. 
3417 So. Halsted St. 

Tel. BOUkvard 4705 

nors atsižymėjusių lietuvių. ^ d a r k a r t a toriį ^d[n_ 
Tad ir sveikiname Feliksą Ja- g i a u s i a i ^ R o o s e v e l t F u r . 
kaitį ir linkime jam ir toliau n i t u r e C o s a v i n i n k a m s j . P . 
savo galingumu linksminti sa- J o v a T a i l s k u i i r j . P . Bertu-
vo tautiečius. j į ^ k u r i e s u t e į k ė s a v C! gur-

Po tam sekė ristynės, ku- siakalbį ir linksmino atsilan-
riose dalyvavo Vytautas Ban-kus ius svečius visą dieną; vi-
cevičius su Vaitkum, o Juozas šiems programo dalyviams, ri-
Bancevičius, Vytauto tėvas, stikams, darbininkams, rėmė-
kaipo " re fe ry" skaitė laiką jams, taipgi Tėvų Marijonų 
ir žiūrėjo kuris kartą nugalės.' užvaizdai broliui Aleksandrui, 
Garbės vainikas teko Vytau- jų virėjoms - šeimininkėms ir 
tui Bancevičiui. Sveikiname patarnautojoms ir galų gale 
Vytautą, kuris dar jaunas, ro- ' visai tai lietuviškai visuome-
dos apie septyniolikos metų!nei, kurie teikėsi tpip skaitlin-
amžiaus, bet gana stiprus i r :ga i atsilankyti ir ^paremti ki-
pramatoma, kad bus stiprės-. lnų Tėvų Marijonų Rėmėjų 
nis už savo tėvą. (Draugijos darbą. Ačiū! 

Pasibaigus ristynėms, pra- j J. Kulikauskas 
sidėjo ir vėl pasilinksminimas i Apskr. rėm. sekr. 
prie saldžių gėrimėlių ir gar-1 r — m 
džių užkandžių. Bet netrukus ]įp 
susidarė ir gražus būrys dai
nininkų. Reikia pasakyti, kad 
Feliksas Jakaitis ne tik kad 
gali kilnoti sunkias vogas, bet 
jis gali ir dainuoti, turi ne
paprastai gražų tenoro balsą 
ir moka daug gražių lietuviš
kų dainų. Stipruolis Juozas 
Bancevieius irgi ne tik kad 
moka ristis, bet su savo sū
num Vytautu, taipgi gali ir 
dainuoti ir turi gražius bal
sus. Aš tiesiog stebiuosi iš Vy 
tauto Bancevičiaus, kuris bū- ^ . 
damas čia gimęs ir augęs, 
taip gražiai lietuviškai kalba 
ir kiek jis lietuviškų liaudies 
dainų moka, t ik stebėtis rei
kia. Tai pavyzdis kitiems lie
tuviams, kurie jį girdėjo, o 
kuria negirdėjo, atvykite a-
teinantį sekmadienį į Sunset 
parką — Vilniaus Kalnelius, 
o pamatysite ir išgirsite jo 
skambų gražų balsą. 

TOWN OF LAKE. — Šv. 
Pranciškaus vienuolyno rėme 
jų Cliic. apskrities susirinki
mas įvyko liepos 2 d., Sudei
kių namuose, 1632 W. 46 st. juodamas chemiją savo pri 
Susirinkimas buvo skaitlin- vatinėj laboratorijoj, kurią 

Po susirinkimo pirm. Su
deikienė- visas pavaišino. 

Rėmėja 

Gavo Aukšte Vietę 

Walter Sharka, sūnus Kęs
tučio klubo finansų raštinin
ko ir kitų dr-jų žymaus vei
kėjo, šiomis dienomis gavo 
kontraktą University of Illi
nois. 

Jaunasis Walteris eis ins
truktoriaus pareigas minėta
me universitete įr prižiūrės 
laboratoriją. 

Man asmeniai pažįstant jai» 
nąjį Walterį jau seniai matė
si pas jį nepaprastas gabu
mas ir stebėtinas pasišventi
mas: dienomis lankė universi
tetą, o vakarais praktikavo į-
vairiose vaistinėse, gi likusį 
liuosą laiką sunaudojo studi-

Nepaprastas susirinkimai 
Šv. Kazimiero Akademijos Re 
mėjų Dr-jos įvyks antradie
nio vakare liepos 7 d., 7:30 
vai., šv. Kazimiero Akademi 
joj. Visų ARD skyrių ir pik
niko komisijų prašome atvyk
ti susirinkiman su raportais, 
kiek jau prisirengta pirmam 
piknikui, kuris įvyks ateina
ntį šeštadienį, liepos 11 d., 
Vytauto darže. 

A. Nausėdienė, 

ARD centro pirm. 

RENDON STORAS 

RENDON storas. Patogi vieta 
dėl Bcauty Shoppe, barbernės arba 
kitam kokiam bizniui. Kreipkitės J 
užpakalį ant pirmų lubų, 1439 So. 
49th Court, Cicero, I1L 

PARDAVIMUI TAVERNA 

[PARDAVIMUI grerai išdirbta taver
na. 2301 So. Western Ave. 

RENDON KAMBARIAI 

RENDON" 3 kambariai. Šiltu van
deniu apšildomi. Viskas naujai j -
taisyta. Kreipkitės: 6642 So. Tal-
man Ave. 

gas. Atstovių dalyvavo iš se
kančių skyrių: 

1 skyr. — pirm. Auksutie
nė ir rast. J . Pukelienė. 

2 skyr. — -f>irm. Gečienė, 
T. Norbutienė i r Navickienė. 

3 skyr. — pirm. iML Sudei
kienė, M. Martušienė, V. Sva 
rcaitė Ir B. Kalvaitė. 

Nutarta surupšti apskrities 
išvažiavimą labdarių ūky, ru-
gpiūcdo 2 d. Dovanų aukoti 
žadėjo: Sudeikienė, Pukelie
nė, Norbutiene, V. Švarcaitė, 
Gečienė, Kalvaitė, Auksutie
nė. i j j j-

Prie trijų parapijų bažny
čių bus trokai, .kuriais bus ve
žami piknikieriai. 

Apskr. valdyba susideda iš: 
pirm. — M. Sudeikienė, vice 

: ^ 

Važiuokite j Lietuvę 

EKSKURSIJOS 
Ant Visų LaivŲ 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKEMCZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 

buvo įsitaisęs tėvoi namuose, 
4635 S. Washtenaw ave. 

Garbė ir tėvams, kurie da
vė sūnui aukštų mokslą, ku
ris, be abejonės, brangiai kai
navo. 

Pavyzdis kitiems jaunuo
liams, kad tvirta valia ir pa
siryžimas daug reiškia žmo
gaus gyvenime. Stiponas 

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

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

BRIDGEPOET. — Dr-stės 
Palaimintos Lietuvos pusme
tinis susirinkimas įvyko lie
pos 8 d.,8 vali vak., Chicagos 
Lietuvių auditorijoj. Malonė
kite; nariai susirinkti laiku, 
nes turim daug svarbių daly
kų aptarti. Valdyba 

RENDON 4 kambarių flatas, stea-
nm apšildomi, karštas vanduo, re
frižeratorius ir gesinis pečius. Krei
pkitės: "DRAUGAS", 2334 So. 
Oakley Ave, Chicago. 111. 

LIETUVIAI ADVOKAflT 

JOHN B. BORDEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 6 
Penedfillo. Seredos Ir PStnyčlos 

vakarais nuo 6 lkl 9 
Teleronas OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas REPtibllo 9600 

Telephone: BOUlevard 2800 

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

PARDUODAMA KAURAI 

PARDUODAMA 3 puikus American 
Oriental kaurai. Puikus patemai ir 
spalvos. Labai pigiai — po $15.00. 
Kreipkitės: 6147 So. M<wart/St. 

PAIEŠKOJIMAS 
-

Ona Bendikiene, g\nrenariti Kre-
tingo.ie. Akmenės sratvo. 25 nr.. ie5-
ko savo sūnaus JTTOZO BEKDIKO, 
kurs prieš aštuonis metus gvveno 
264 Penn St., Brooklyn, NTew York. 

REIKALINGI DARBININKAI 

REIKALAUJAMA prityrusio matra-
BU užvalkalų siuvėjo (tiek sewer). 
Turi mokėti kaip vartotus matrasus 
oataisvti. RHEIN BROS., 6011 So. 
State St. 

PARDUODAMA GROSERNĖ IR 
BUČERNĖ 

PARDUODAMA proserne ir bučer-
ne. Geroj vietoj. Biznis perai iš
dirbtas. Parduodamas pigiai, nes 
savininkas važiuoja j Lietuvą. 
Kreipkitės: 2349 So. Oakley Ave. 

REAL ESTATE 
South Side 

State 4690 Prospect 1012 

KAL & ZARETSKY i 
ATTORNETS AT LAW 
6322 So. Western Ave., 

Valandos: kasdien nuo 8:80 po piet 
iki 8:30 v. vak. Subatoj nuo 12 iki 

6:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

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

EMIL DENEMARK IMC. 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KABAI 

PASTATYSIME ITC FINANSUO
SIME NAMUS ANT MŪSŲ TUŠ
ČIŲ LOTŲ ARTI ILLINOIS CEN
TRAL TRAUKINIŲ. 3 blokai nuo 
stoties, mokyklų ir bažnyčių. 31 
minutes iki vidurmiesčio. Kol lotų 
bus — po $150. — $1.00 įmokėti ir 
$1.00 j savaitę. Kreipkitės telefo
nu RANdolph 1879. 

PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI 
Real Estate 

PARDAVIMUI 4 kambarių medinis 
eottaee, arba mainysiu ant ūkės 
netoli nuo Chicagos. Kreipkitės: 
1520 So. 48th Court. Cieero, 111. . . 

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

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

^ 

U 

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Skolinam ir Perkam 
Pirmus MoreiSius 
R E A L E S T A T E 

Visokios Rūšies Insurance — Ugniea, Viesulo, Automobilių, 
Stiklą Ir t. t. 

BUICK 'S4, 7 Sedan, tobulas, garant 
CADILLAC '34, — 5 Sedan, puikiai išrodo 
BUICK *30, — 5 Sedan, gerai bėgantis 
CADTLLAC '31. — 6 Town Sedan 
CADILLAC *30, — 5 Town Sedan, greram stovy ".. 
CADILLAC *29, — 5 Town Sedan 
CHEVROLET '30, — 6 Sedan, gražus mažas karas 
DODGE '34, — 2 Door Sedan, geras pirkinys 
FORD '80, — 2 Coupe, gerai bėgantis 
LA SALLE '32, — 5 Sedan, tobulai bėga 
LA SALLE '30. — 5 Sedan, geroj tvarkoj , 
LA SALLE '30, — 7 Sedan „ 
LINCOLN '31, 7 Limo. tobulam stovy 
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy . 
LINCOLN '81, — Sport Phaeton, kaip naujas , 
LINCOLN '30, — 7 Town Car. labai Svarus karas 
PACKARD 120 '85, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas 
PACKARD '84, B Sedan. labai puikus garant 
PIERCE '33, 7 Sedan, labai pulkus 

1095. 
1095. 

195. 
S95. 
195. 
125. 
195. 
445. 
145. 
•75. 
275. 
195. 
495. 

1175. 
495. 
S95. 
S75. 

1095. 
1075. 

J 

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

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

PARDUNDU mano šešes prapertes: 
lotus, namus ir duonos kepimo biz
ni. Kainas aš pats nenustatau; a-
tiduosiu pirkėjui už tikrai teisingą 
vertės pasiūlijimą. Prapertes randa
si mieste — keturiose dalyse: 1) 
trys lotai su biznio vietomis ir gy
venamais namais randasi 2 8-toje gat-* 
vėje ir So. Emerald Ave., vienas 
blokas į rytus nuo Halsted St.; 2) 
gyvenamas namas — 3726 So. Wal-
laee St., mūro namas: 2 flatai po 
4 kambarius ir medinis namas, už
pakalyje, 2 aukštai, 6 rūmai; 3) 
4355 So. California Ave., prie 44 
gatvės, Brig-hton Parke, mūro na
mas: 2 flatai po 6 kambarius, lotas 
36 pėdų pločio, cementuotas beis-
mentas, pečiais šildomas; ir 4) mū
rinis: 5 ir 6 kambarių flatai, b o i - | 
lerio šildomi, cementuotas beismen-• 
tas, 2 karų medinis garadžius — ran-f 
dasl po antrašu 2912 W. Lexingtonf 
St., tarp Sacramento Blvd. ir Fran-» 
cisco Ave., du blokai } pietus nuo 
Harrison St. Parduodu visus ant j 
kart arba pavieniui. Taipgi parduo- ̂  
du ir biznį — duonkepyklą. Par
davimo priežastis: esu naSlys ir se
nas — 67 m. amžiaus — noriu pa
silsėti, nes duonkepio biznyje esu 
29 metus. 

Dėl informacijų apie virš minėtas 
prapertes kreipkitės J I/OUIS GO-
TOWTT, 280S Emerald Ave., Chl-
cago, Illinois. 

PARDUODAMA ŪKIS 
PARDUODAMA 80 akerių tikis 

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

Del platesnių informacijų kreip
kitės į Walter Butkus, Cornell, Mi-

mmm 'chifan. 


