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BLUMO VYRIAUSYBĖ SUSIDURIA 
SU DIDELIAIS SUNKUMAIS

TIK DALIS DARBININKŲ GRĮŽTA 
DARBAN; VISUR REIŠKIASI 

NAUJI STREIKAI

PARYŽIUS, hirž. 11. — 
Dalis streikayusių darbininkų 
/pripažino socialistų vyriausy
bes paduotas darbo sąlygas 
ir nutraukė streikus. Kita da
lis sitreikųoja ir visuose mies
tuose sukeliami nauji strei
kai. Darbininkai reikalaują 
trumpesnių darbo valandų 
ir didesnio, atlyginimo. Ne
pasitenkina • pirmųjų reika
lavimų pripažinimais.

Fabrikantai -ir parduotuvi- 
ninkai yra priversti didinti 
kainas prekėms, kad neturė
jus nuostolių vykdant naujas 
darbo, sąlygas. Vyriausybė gi 
draudžia kainų kėlimą. Atro
do, kad daug fabrikų bus už
daryta. Ar jas paims vyriau
sybė, kad suvalstybinus, dar 
nėra žinoma.

Socialistų vyriausybės fi
nansų ministeris f nežino/ ką 
jis -turėsi pradėti padidėjus 
valstybės išlaidoms/ remian
tis -vyriausybės išlaidų pro
grama. Ministeris laukia 
Prancūzijos banko suvalstybi- 
nimo, kas jau syarstoma ats
tovų rūmuose. , Numatoma 
franko infliacija. .

Atstovų rūmai šiandien 
pravedė visus premjero 
Blųmo projektus — darbi
ninkų reikalavimus, kad pa
naikinus darbininkų strei
kus.

J

KUN. KAZIMIERAS URBONAVIČIUS, Kunigų Vie
nybės pirmininkas, Marianapolio Kolegijos profesorius ir 
“Darbininko” redaktorius, rytoj dalyvauja Šv.« Antano pa
rapijos jubiliejaus bažnytinėse iškilmėse.

NACIS AGENTAS PLA
NAVO NUŽUDYTI 
BUV. KANCLERĮ

ZURICHAS, Šveicarija, 
birž. 11. — Vietos- policija 
paskelbė, kad ji areštavo Vo
kietijos nacių slaptosios poli
cijos (gestapo.) agentą Hugo 
Romer. Areštuotasis po ilgų 
kamantinėjimų išpažino, kad 
buvo čia prisiųstas su įsaky
mu nužudyti buvusį .Vokieti
jos banclerj Brueningą, kaipo 
“ Vokietijos priešą”.

Buvęs kancleris Bruenin- 
gas serga. Jis yra čia priva
čioj ligoninėj.

Agentas Romer areštuotas 
prieš keletą javaičių ir tik 
paskutinėmis dienomis polici
jai pavyko išgauti iš- jo išpa
žinimą, kokiais sumetimais 
jis iftvyko šin miestan.

Taip pat policija pranešė, 
kad tuo pat laiku Olandijoje 
suimtas Romero sėbras Hans 
Muller, ir gi’ nacių agentas.

.. VANCOUVER, B. C., birž. 
11.. — Nepaprastas šaltis ir 
potvyniai ištiko žiemių vaka
rinius plotus.

Joliet ir StateviUe kalėji
mų 350 kalinių gaus karo ve-1 
teranjų. bonusus.

J. E'. VYSKUPAS IVILLIAM D. O’- 
BRIEN, D. D., kuris rytoj dalyvauja Šv. 
Antano parapijos, Cicero, sidabro jubilie
jinėse pamaldose per sumą. Jo Ekscelen
cija ir pamokslą pasakys.

KAD ATGAVUS UŽTRAU
KTUS MOKESČIUS

Už kelias dešimtis tūkstan- 
čių žemėsi sklypų Cooko aps
krityje keleri metai nemokėti 
mokesčiai. Apskrities autori
tetai paėmė tuos sklypus sa
vo žinion ir mėgino parduoti. 
Deja, nėra kas juos pirktų.

Tad iškeliamas sumanymas, 
kad grąžinus tuos sklypus bu 
vusiems savininkams, jei jie 
užmokės užtrauktus mokes
čius, panaikinus visas priau
gusias vieno nuošimčio mėne
sį nes baudas ir pridėjus tik 
metines 6 nuošimčių palūka
nas.

Šis sumanymas liečia dau
giau kaip 25 milijonus d oi. 
užtrauktų mokesčių. Praneša, 
kad bus kreiptasi legislatū- 
ron, kad gavus jos pritarimą.

POLICMONAS LAIMĖJO 
DOVANĄ

Chicago Association of Co- 
mmercė išmokėjo 50 do'l. do
vanų apskrities vieškelių po- 
licmonui F. J. Tamuliui, 4344 
So. Heraiitage avė., kurs per 
balanllžio tmėn. “ primary” 
balsavimus areštavo Chicago j 
vieno precinfcto politinį agita
torių, pus kuri rasta 17 su
klastotų balotų. Areštuotasis 
teismo nubaustas.

CHICAGOJ GAUTI KARO
VETERANŲ BONUSAI

Iš Washingtono prisiųsta 
Chicago paštan apie 250,000,- 
000 dol. bonusais, kurie bus 
išmokami karo veteranams 
pradėjus ateinantį pirmadie
nį. Keletas šimtų klerkų pa
tvarko siuntinius.

ORAS
CHICAGO, SRITIS. —

Šiandien numatoma giedra ir 
šilčiau.

POPIEŽIUS GAVO R 00-
SEVELTO SVEIKINIMĄ
VATIKANAS, birž. 10. — 

Minint 79 metų amžiaus su
kaktuves Popiežius Pijus XI 
tarp daugelio sveikinimų ga
vo ir nuo Jungtinių Ameri
kos Valstybių prezidento Ro- 
osevelto nuoširdų, sveikinimą, 
pasiųstą per apaštališką de
legatą Wasbingtone, Jo Ekse. 
arkivyskupą A. G. Cicognani.

Tarp4 kitų sveikinimų gau
ta: Italijos karaliaus, Belgi
jos karaliaus, Austrijos pre
zidento, Rumunijos karaliaus, 
Argentinos ir Kolombijos pre
zidentų, premjero Mussolini 
ir nuo daugelio kitų žymiųjų 
pasaulio asmenų.

MIRĖ KUNIGAS
išradėjas

WASHINGTON, birž. 11. 
— Amerikos Katalikų uni
versiteto laboratorijoje šian
dien nuo širdies ligos staiga 
mirė Notre D ame universite
to buvęs organiškosios che
mijos prof. kun. Julius fr A. 
Nieuwland, C. S. C.

Velionis pagarsėjo išradęs 
sintetinės gumos gaminimą. 
Turėjo 57 m. amž.

MARŠALAS BADOGLIO
GAVO KUNIGAIKŠČIO 

TITULĄ

ROMA, birž. 11. — Italijos 
karalius suteikė Addis Aba- 
ba kunigaikščio titulą marša
lui P. Badoglio,

Be to, maršalui gražinta 
senoji — generalio štabo vir
šininko pazicija, o Etiopijos 
vicekaralium paskirtas marša 
tas R. Graziani.

NEAPOLIS-, Italija, birž. 
WASHINGTON, birž. 11. 11. — Už keletos mylių nuo 

— Iš visų skolininkių Euro- Neapolio geležinkelio stoties 
pos valstybių ‘tiki viena Šuo-j traukinys su darbininkais nu 
mija čia pranešė, kad ji birž. | šoko nuo bėgių. 20 asmenų žu
15 d. išmokės dalį skolų. vo ir apie 100 sužeista.

PATARIA JAUNIEMS 
VYRAMS SAUGOTIS 

“ IZ M ĮĮ”
CINCINNATI, O. ' (per 

paštą). Jo Ėksc. arkivysku
pas J. T. McNicho’las, Cinci- 
nnati arkivyskupas, kalbėda
mas Hamiltono apskrities ka
talikiškų vidurinių mokyklų 
mokslo metus baigiant iškil
mėse pareiškė, kad. Oliio val- 
stlbės katalikai lūkeriuoja, ka 
da valstybė pradės1 teisingai 
elgtis su katalikų švietimo 
sistema. Visą laiką valstybė 
neteisingai atsineša į katali
kiškas mokyklas ir nenuma
tomas • pagerėjimas. Arkivys
kupas už tai (kaltina trijų rū
šių politikierius.

Yra keturių rūsių politikie
riai, nurodė arkivyskupas. 
Būtent,- smurtininkai politi
kieriai, šamdytiniai politikie
riai, rėksniai politikieriai ir, 
ant galo geri, dori politikie
riai1. Šie pastarieji užsitar
nauja patrijotų vardą. Pirmo 
sios trys politilderių rūšys i 
nenori žinoti apie jokį teisin
gumą, kurs lygiai priklauso 
visiems valstybės gyvento
jams.

Ohio valstybės ’ katalikai, 
sakė- Jo Ekscelencija, neša. 
nepaprastai sunkią naštą pa
tys vieni išlaikydami savas 
katalikiškas mokyklas, kurio
se mokinasi apie 170,000 ber
niukų ir  mergaičių, ir priede 
dar sumoka nuo 20 iki 25 nuo
šimčių mokesčiais; viešųjų mo
kyklų išlaikymui.

Pažymėjo,• ka|l v̂alstybėje' 
renkami pirkimo mokesčiai y- 
ra neteisinga ir skaudi bied- 
nuomenei našta. 1935 metais 
valstybėje šiais mokesčiais su 
rinkta 46 milijonai dolerių. 
Tai darbininkų prakaitu ap

. SOUTH BEND; Ind. (per 
paštą). — Notre Dame uni
versiteto .mękslo metų užbai
gimo : iškilmėse kalbėjo dr. W. 
J. Mayo, kurs su savo bro
liu dr. C. Maiyo išlaiko gar
siąją Mayo kliniką, Roch.es- 
ter mieste, Minn.

Dr. Mayo patarė baigu
siems mokslus 426 studen
tams, kad jie apturėtą šioj 
įstaigoj švietimą panaudotų 
viešajai gerovei, išmintingai 
socialei vadovybei ir saugo
tus! įsinerti į- įvairių “ izmų” 
tinklus, kurijų Amerikoj pilna. 
Visi kraštutiniausi “ izmai” 
yra kraštui žalingi ir tautai 
negarbingi.

Įsidėmėkite, gerbiamieji/ 
sakė dr. Mayo, kaip žalingi 
yra Europai komunizmas, na- 
ciizmas ir fašizmas. Šie “ iz
mai”  gyventojus spaudžia 
diktatūromis ir juos laiko pa
vergę.

HOOVERIS TEISINASI, 
PUOLA DEMOKRATUS

CLEVELAND, O., birž. 
11. —4 Buvęs prezidentas IIoo 
veris vakar vakarą sakė pra
kalbą respublikonų partijos 
nacionaliam suvažiavime.

Respublikonai suvažiavimo 
dalyviai griausmingai jį pa
sitiko ir sukėlė triukšmingas 
ovacijas.

Klaip buvo1 numatyta, bu
vęs prezidentas kalbėdamas, 
lygiai kaip; ir luti respubli
konų vadai, šaukė, kad reika
linga gelbėti šalį nuo demo- 

I kratų diktatūros ir saugoti 
konstituciją ir vyliausiąjį 
teismą, prieš ką demokratai 
“ kėsinasi” .

Jis teisinosi,, ir respubliko
nai jam pritarė, kad nebuvę 
sireiškusiai ekonominei ir fi- 
laiko ubėgt-i prieš akis pa- 
mansinei krizei šaly.

Niekas daugiau, kaip tik 
paprasta politinė propagan
da.

ROOSEVELTAS ^ATSAKO 
RESPUBLIKONAMS

LITTLE Rock, Ark., birž. 
11. — Prez. Rooseveltas čia 
sakydamas prakalbą pareiš
kė, kad nepaisant respubliko
nų partijos triukšmavimų, 
naujoji santvarka šalyje ir 
toliau bus vykdoma. Respub
likonai negali sustabdyti upės 
vandens bėgimo — pažangos j 
ir gyvenimo sąlygų kitėjimo.’

KATASTROFA ANT  
GELEŽINKELIO

Katalikai sumoka daug mokesčiu 
be jokios sau naudus

lieti pinigai, galima sakyt, ̂ su 
kraujais jie išspausti iš bied- 
nuomenės, kuri turi menkus, 
uždarbius.

Iš tos 46 milijonų dolerių 
sumosi mažiausia 10 milijonų 
dolerių yra sumokėję katali
kai.

Valstybė iš tų pirkimo mo
kesčių apie 17 milijonų dole
rių skyrė viešosioms moky
kloms. Katalikai gi negavo 
nė vieno dolerio' iš savo su
mokėtų 10 milijonų dolerių.

Keletą kartų valstybės le -. 
gisfatūroje buvo keliamas šios 
neteisybės klausimas. Reika.* 
lauta, kad legislatūros atsto
vai keistų savo patėviškąs/ 
pažiūras į katalikų švietimo 
reikalus. Bet ikišiol nieko- ne
laimėta, ačiū tų trijų rūšių 
politikierių atkakliam nusista
tymui.

KOMUNISTAI KOVOJA 
SU  SINDIKALISTAIS

MADRIDAS, birž. 11. — 
Pagaliau radikalai pradėjo 
tarpusavini žudytis. Malagoj 
komunistai susikovė su sindi- 
kalištais. Trys asmenys nu
žudyta ir keliolika sužeista.

Streikai ir  toliau žnybia 
visą šalį.

ARABŲ ŽYGIAI; 
PALESTINOJE

JERUZALE, Palėstina, 
■birž. 11. — Pereitą naktį šis 
miestas negalėjo susisiekti su  
kitais Palestinos miestais ir  
pasauliu, nes arabai nukapo
jo telegrafo ir telefono visus 
laidus.

KUN. JERONIMAS VAIČŪNAS, šv. Antano parapijos, 
Cicero, Idebonas, .uolus visuomenės veikėjas, kuris rūpestin
gai prirengė savo vadovaujamos parapijos 25 metų sukak
tuvių iškilmes.
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DIENOS KLAUSIMAI

ŠV. ANTANO PARAP. JUBILIEJAUS 
PROGA

namus neateitų katalikiškas dienraštis. Dėl 
to ciceriečiai visais žvilgsniais daro pažan 
gų ii stovi pirmųjų, šviesiųjų mūsų iSe. vi
jos kolonijų eilėse.

Katalikiškos spaudos palaikymo, p l i t i - 
u oh o ir rėmimo žvilgsniu Šv. Antano para
pija ar tik . nebus pirmoj vietoj. {Mat, ‘šis 
reikalas pradėta rūpinti pačioj parapijos gy
vavimo pradžioj. Pirmasis klebonas kun. An
tanas Ežerskis buvo* uolus katalikiškos spau
dos platintojas ir rėmėjas. Daug metų jis 
stovėjo “ Draugo” bendrovės priešakyje. 
Spaudos reikalams jis nesigailėjo nei darbo, 
nei turto. Šių gražių tradicijų laikėsi ir lai
kosi ir kun. Ežerskio įpėdininkas kun. H. 
Vato imas, kuris nepraleidžia nė vienos pro
gos netaręs žodžio apie mūsų spaudų. Be 
to, ir jis per eilę. metų yra “ Draugo” ben
drovės vadovybėje.

Šv. Antano parap. klebonas ir pasauli 
ninkai .veikėjai aiškiai supranta,, kuo dau
giau mūsų žmonės skaitys katalikiškųjų 
spaudų, tuo- bus šviesesni, geresni lietuviai 
ir gilesni katalikai. Šį gražų cicėriečių vei-

Šv. Antano Parapijos, Cicero, 
Sidabrinis Jubiliejus

Parapijos Pradžia , Įėję. į savo namų, baigia 
Ciceroj lietuvių pradėjo ap-l pradėtųjį laikinos bažnyčios

sigyventi prieš 30 metų.; Skait 
tingiau apsigyveno ir organi
zuotai ėmė veikti 1909 ir 1910 
metais. Rugpiūčio 9j 1910, 
lietuviai jau ant- tiek buvo kas- mot pradėjo augti, 
stiprūs, kad užpirko plotų že
mės dabar esančiai mokyklai.

Pirmutiniai, kurie vadova
vo užpirkime parapijai žemės 
ir pasirašė ant sutarties kon-

darbų.

Mokyklos įsteigimas 
Lietuvių skaičius Cicero

Vienas tinkūmas- parapijai 
— tai stoka parapijinės mo
kyklos. Gerb. klebonas kun. 
A. Ežerskis su parapijonų

trakto, buvo šie : Kazimieras | pritarimu 1912 metais ir mo
Kohanauskas, dabartinis Ci
ceros miesto poliemonas, Ska- 
dauskas, jau miręs, M. Juš- 
kaitis, nežinia kur dabai* “gy-

•Ryt diena Ciceros lietuvių gyvenime yra Į 
reikšminga, istoriška diena, nes iškilmingo
mis bažnytinėmis apeigomis švenčiama jų 
parapijos 25 metų gyvavimo sukaktis. Į  šias

I  iškilmės atvyks J. E. vyskupas O’Brien, vi
si lietuviai kunigai, gyvenantieji Chicagos 
apylinkėse, ir daugybė kitokių svt-čių. Be 
to, iškilmėse dalyvaus Amerikos Lietuvių 
Kunigų Vienybės pirmininkas ir “ Darbinin-I  ro” vyriausias redaktorius kun. Kazimieras 

B Urbonavičius, atvažiavęs drauge su kun.
Pranciškų Juškaičiu, kun. A. Vaičūno gimi
naičiu.

Šv. Antano parapija,. Ciceroj, yra žino-
' nia ne tik vakaruose, bet visiems Amerikos 

lietuviams. J i  yra žinoma lietuvių katalikų 
vieningumu ir . staiųbiats darbais Bažnyčiai

i ir Tautai, t ‘ f'J
Ši parapija, sulyginamai dar tebėra jau-

. na. 25 mt. parapijos gyvenime nėra ilgas l iu 
kas. Tačiau tuo trumpu laiku, ji daug padaru. 
Šiandien ji turi ne tik gražių, trdvę mūro 
bažnyčių, bet ir moderniškų mokykit}, klebo-

L nijų  ir kitus trobesius. Nors nuosavybė sie- 
. kia kelių šimtų tūkstančių dolerių, vienok i

skolos tik apie kelios dešimts tūkstančių be- ! 
liko. Toji nuosavybė įsigyta ir skolos, spar- j 
čiai mažinaųios dėka klebono gerb. kun. Je-

I  ronirno Vaičūno nepaprastam darbštumui, ap- 
I sukrumui ir parapijonų susipratimui; vieniu - 
5 gurnui ir duosnuihuį.

Jei kam tinka priežodžiai: “ kas nešykš
tauja, tas ir pats gauna, kas dirba — tam 

i ir Dievas padeda” , ciceriečiams geriausiai 
Į jie galima pritaikinti. Malonu yra pabrėžti, 

kad Ciceros lietuviai katalikai jokiam Baž
nyčios, Tautos ir visuomenės reikalui nebu
vo šykštūs. Pats klebonas visada nuoširdžiau
siai ragino žmones kloti gausias aukas, jei 
koks svarbus tautos ir mūsų visuomenės rei
kalas iškyla1 ir dėl to netenka stebėtis, jei 
ciceriečiai dešimtimis tūkstančių dolerių su
dėjo Lietuvos nepriklausomybės reikalams, 
daugybę Lietuvos Paskolos lakštų išpirko ir- 
visiems kitiems naudingiems tikslams dide
les sumas sudėjo. Jie ne tik Lietuvai buvo 
dosnūs. Ciceriečiai gausiai rėmė ir  tebere
mia Amerikos lietuvių katalikų įstaigas ir 
kitokius reikalus. Centralinės ir vietinės or- 

; gamzacijos pas juos vieningai ir daug vei-. 
kia. Jos yra susiorganizavę į Federacijos 
12 skyrių, kuris nepraleidžia nei vienos Spa
lių Devintosios (Vilniaus Gedulo Dienos), | 
nei vienos Vasario šešioliktosios J  Liet u vos 
Nepriklausomybės šventės) tinkamai nepanii-
nQ‘,ęS' .

Nežiūrint to, kad daug- nudirbta ir daug 
suaukota, kaip kiti sako, “ pašaliniams rei
kalams” , parapija yra pastatyta geriausioje 

-tvarkoje ir yra geram finansiškam stovyje. 
Iš to galima padaryti išvadų: kuo nuošir
džiau parapijos vadas remia tautos ir visuo
menės reikalus, pats jiems dųrbuojasi ir pa 
rupijomis prie to nuolat ragina, tuu geriau 
sekasi parapijai. Tautos ir visuomenės rei
kalai. ciceriečiams nė kiek nekliudė naujų 
bažnyčių pastatyti, mokyklų užbaigti ir  sko 
lų dideles sumas išmokėti.

Ciceros lietuvius katalikus vienijo, prie 
didėlių darbų juos traukė jų  gabus klebonas, 
kuris sau į talkų pasikvietė religinės ir tau
tinės minties dienraštį “ Draugų” . Išsiplafci 
iięs dienrašŲs Šv. Antano parapijoj kas dien 
žmonėms priminė jų  pareigas kas link Baž 1 
nytios ir tautos, juos švietė, informavo ir 
ragino prie darbų. Šioj parapijoj nerasi tik
rai susipratnsio lietuvio kataliko, į kurio

kyklų atidaro. Reiškia, vieno 
aukšto name y ra  bažnyčia, 
kurioje gali tilpti apie 300 i 
žmonių ant syk, ir mokykla, i 
talpinanti apie 150 vaikučių. 
Pirmų j i mokyklos (1912 rū-! 
dens) metų užsiregistruoja 75 1

, t . . . .  i .v vena, ir Pečiukaitis miręs,keju nusistatymų spaudos atžvilgiu tu*.- tų . _v. . .
pasekti ir kitų kolonijų veikėjai. op > > l

Žodžiu, visas Šv, Antano parapijos re -lta 10 lo“ 1 2emės, kun tuo  
Ilginis ir  tautinis gyvenimas eina tokia va- kart kamavę sulig kontrakte mokinių. Pirmos mokytojos 
ga, kuria turėtų eiti visas Amerikos lietu- užrašų, $4,125.00. Ši nuosavy-‘buvo svietiškės: panelė Ma- 
vių katalikų veikimas. Ciceriečiai ne tuščiais be nupirkta vardu “ The Ca-'rU°na Anuziulytė, dabartinė 
žodžiais, bet darbais rodo, kad mūsų para- .tholic Bishop o f Chicago, C orĮ^rs. Getz, a. a. Jurgio An
glijos Amerikoje yra ne tik religiniais, bet poration Soli ”, lietuvių para- ĮdziuJo duktė, ir-Raynolds, ai-| 
ii* tautiniais centrais. !pijai, Cicero. Agentas žemės rė. Šios mokjtojos mokino!

Dėl to malonu mums yra sveikinti »Šv.'u£pįr |<įnle buvo dabar Cicero vienų, kitų metų. Lietuvių 
Antano parapijų ir jos -klebonų kun. Vaičū- 'gyvenantis D. F. Hatt lietu-[skaičius kolonijoj auga. Svie- 
iių sidabrinio jubiliejaus proga ir palinkėti, ^ anis geraj  žinomas ir  prie-1 tiškių lietuvių moltytojų ma- 
kad k  ateityje parapijos gyvenimas taip lan|;ns žemg randa lžai buvo. Klebonas kun. Ę-
gyvaj ertų, kaip pe ėjo- bėgyje praėjusių g. ie w  g ta žerskis rūpinaai gauti seseris
2a metų. Ugmusių metųj CouH |mokj-tojanti. Tame laike Ame

' ' Tame laike lietuvių kunigų j rikos li®tnvilJ tarPe 
buvo suvis -nedaug. Cicerus dar mažai

Keliolika lietuvaičių 
lenkų seserų nazariečių vie 

Dės Plaines, III.

KUN. ANTANAS EŽERSKIS, pirmasis Šv. Antanu lie
tuvių klebonas, kuris įųdoj per sumų pasakys pamokslų si
dabro- Jubiliejaus proga. Kun. Ežerskis dabar yra Wilkes- 
BaiTe, Pa. lietuvių parapijos klebonu.

KUN. KAZIMIERAS URBONAVIČIŲ;

Chicagos lietuviai katalikai nučširflziai jjlį̂ įtuviaii piisitėnkin-
džiaugiasi, kad Šv. Antano-, parap. jubilie |'ti gavę kunigų velykinei išpa- 
jans proga juos atlanko didžiai
kuh Kazimieras Urbodavičius.

Kun. K. Urbonaričius tai vienas iš se 
ne.niųjų mūsų, Amerikos lietuvių veikėjų.

gerbiamas Į žinčiai aifclikti. Kiek vėliau į§2inaolyne 
įgavo iš airių parapijos kle-i 
bono leidimų  ̂kad bent syki 
mėnesyje galėtų atvykti

kutiš per daug metų uoliai dirbo religinį ir atlaikyti ' V

seserų
buvo.
būta

tautinį darbų. Jau  1932 metais mūsų spauda •' , , _
plačiai minėjo jo visuomeninio ir literaumo 
darbo 40 metų' sukaktį.: Vadhias/ kitais me
tais sueis 45 m., kaip gerb. veikėjas nenu
ilstančiai darbuojasi tautinėje dirvoje.

Šiuo tarpu neduosime smulkmeniško 
ge; b. veikėjo gyvenimo aprašymo. Tai pa 
dą?yshne kita proga. Dabar norime triun- 
pai pabrėžti, kad ta mūsų visuomenė, kuri 
seka spaudų, kun. K. Urbonavičių gerai pa 
žįsta. Pažįsta jį ne vien kaipo daug m -’.ii 
išimnigavusį dvasininkų, buvusį didelės Šv 
Petre pai*ap. So. Bostone klebonų, bet ir 
kaipo poetų (Jonų Krhitų), rašytojų, publi- 
cistų, kalbėtojų ir  rinitų visuomenės veikė
jų ir vadų. Nebuvo tautinio įvykio ar šven- 
.tęs, .kurių Jonas Kmitas eilėmis nebūt ap- 
>ašęs, nepraleido nė vieno didesnio darbo be 
tinkamo spaudoje įvertinimo. Jis yra išver
tęs iš kitų kalbų ir išleidęs didelių veikalų, 
nemaža originalių veikalu sukūrė.

Kun. K. Urbonavičius yra didiš rėmė
jas visų mūsų organizacijų.. J i s . jas remia 
ne tik savo raštais spaudoje, bet pats jose 
veikia, vadovauja. Savo laiku yra sto-vejęs 
Tautos Fondo priešakyje, kaipo jo pirmi
ninkas, taip pat vadovavęs Federacijai. Da-jQuigley, Ciceros lietuviams j laisvamanių spauda naudojo 
bar yru Kunigų Vienybės pirmininku, vy

Po dviejų, ar daugiau, uie- 
I tų skurdaus mokyklos gyve- 

sv. niino, klebonas kun. Ežers- 
ieagos kis gauna 4 seseris lietuvai

tes iš Marijos Nazarietės len-
Lietuviai panoro savo šiokį jkų vienuolyno, žmonių ūpas 

[toki namų; 'pasistatyti. Tani'pakyla, nes jau dabar para- 
reikia pinigų ir tikro vado- i pijo j yra kas reikia, 
va-ujančio katalikiško veiki-'
mo. Reikia turėti savo dva
sios vadų klebonų.

Chicagos arkivyskupas J. E.
James Quigley. leidžia gerb. 
lvun. Antanų Ežerskį, kuris 
■tuokart buvo pagelbininku 
kun. A. Sl«r)’pkui, Šv. Kry- Į 
žiaus parapijoj, Chicago, kad |

Žmonių skaičius sparčiai 
auga Ciceroj. Molcykloj ir  baž 
nyČioj darosi ankšta — ma
ža vietos. Parapijos skola 
siekia virš $40,000. Naujai 
statybai nelengva pinigai su
kelti. Bet vis tiek jau 1917 
metais -bandoma kalbėti apie

i_ j .  *. . m. . z-,, antrų mokyklos namo aukš-sekmadiemais važmėtų į Ci- J
cero ir Šv. Attractos airių baž 
nyčioje laikytų lietuviams pa

tą.

Katalikams dirbant gražų
maldas — Mišias ir aprūpin- parapijos ir tautos darbų, 
tų jų dvasiškus reikalus'. bažny îcs -priešai, kaip kitur
Taip tęsėsi iki birželio 26 d., Itaip ir Cicero, dirbo savąjį! Šv. Mišios šeštadienio rytų 
1911 metu. “ darbų” — šmeižto darbų, prasidės 5 vai. ryto. Mišių

Cicero Parapijos Klebono žodis
Mylimiausieji Šv. Antano, jns, aukotojus ir fundatorius, 

parapijos parapijiečiai, Cįce-Į Sv-eiįįnti. ^ ^ isy  :.drąugij^ 
ros ir apylinkės lietuviai, bul- klubus, brinierius, bulvariš- 
variškiai! ' > Jkius; visus parapijos priete-

Šį šeštadienį mūšų parapi- liūs ir jaunimų, sidabrinio ju- 
ja ne vien minės metinę savo biliejaus ir Šv. Antano šven- 
parapijos globėjo šv. Antano te. Širdingai dėkoju visiems 
šventę, bet bažnyčios iškilmė-1 už prielankumų parapijos da- 
mis, šv. Mišinynis minėsime ir aukas, Melsi-u Auksčiau- 
savo parapijos sidabrinį jubi- rio visiems gausiausių malo- 
liejų. Dėkosime Dievui už ap
turėtas malones ir melšime Jo 
palaimos parapijos darbuotės 
ateičiai.

Suma, kurioje dalyvaus J.
E. vyskupas William D. O'- 
Brien, prasidės lygiai 10:30 
rytu. Procesija, vyskupui da
lyvaujant, prasidės nuo kle
bonijos į bažnyčių 50 avė. ir 
W. 15th s t ..

Nuoširdžiai kviečiu visas 
draugijas, klubus, visus para
pijomis, kurie nedirbate, da
lyvauti apeigose ir procesijoj.

riausiuojn 
ria usiuoju

Darbininko’1

Pirmas klebonas 
Birželio 26 d., 1911 m.

[Tiesa, reikia pažymėti,• šmei
žto — ardymo darbe prisidė- 

J. jo net kai kurios neva “ kata-

bus kas valandų ir pusvalan
džiais.

mų.
Dabar dvasinė parapijos 

puota. Birželio 21 dienų visus 
kviečiu į  Vytauto daržų, į ci- 
vilę puotų ir į  vėlesnius pa
rapijos parengimus.

Sveikinu visus šios parapi
jos Antanus jūsų vardinėse. 
Jeigu kuomi nors kurį-kuria 
įžeidžiau, viešai visų atsipra<- 
šau.

Tokių gerų žmonių ir duos- 
nių katalikų, kaip yra Cice
ros parapijiečiai, vargu kur 
kitur būtų galima rasti.

Dieve, palaimink šv. An
tano parapijų, jos žmones, vi
sus geradarius ir prietelius. o 
mirusioms darbuotojams su-

Pr-ie progos, nuoširdžiai svei Įteik - amžinų ramybę.

redaktorium, vy- gerb. kim. 
'Studentų Žodžio”  redaktorium klebonu

ir Marianapolio Kolegijos profesorium. Ji:

E. Chicagfis arkivyskupas J Ūkės ” . Bedieviškoji socialistų j irinu visus savo parapijomis, 
parapijos steigėjus, darbuoto-

įfuolatiniai . .prašant, paskyrė si melaginga proga ir drabs-’
Antanų Ežerskį te visokais melagystės ant' Mokyklos didinimas

Kun. H. J. Vaičunas, 
Klebon.

parap. laikinųjų svėtai

. . vius ir tverti-parapijų. Jau-
redaguoja ir kunigų laikraštį “ Forum” . --i • i , i-  • - • inas» pilnas energijos, malo*Reikia tikėtis, -kad garbingasis musu Vi

drgahižuoti lietu-1 parapijos ir- jos dvasios va-
do.

pilnas energijos
. v . . • . • i z  i Jiaus būdo, kun. Antanassucnienes veikėjas ir  rašytojas pasiims Lln- > . . . . i

eagoje ilgesnį laiką, kad taip pat dalyvaus RzersklB atelna Clceron lr su 
LRKSA aukso jubUiejaus seime ir svarbia- 1>nr<‘hu katalikų žmonių
me Federacijos Tarybos suvažiavime birže-.l’aro planus:ir pradeda «taty- 
’io 29, 30 ir. liepos 1, 2 dienomis. .ti vieno aukšto mūrinį namų,

Mes linkime garbingam svečiui malo- kuriiaine tilps laikinoji bažnj - 
niai mūsų . tarpe pasisvečiuoti ir arčiau su-1 čia ir bus fundamentas!'būs,i-1 kk'bonu paskyrė, gerb. kun. i net $80,000.

Antras klebonas

savo
Parapijos skola apie $40,- n^'

000, pinigų naujai statybai Visas statybos ir  remontą 
nėra. Klebonas važiuoja į ar- viino darbas kainavo 1 v i i i  
kivyskupo kancelerijų, pers-Į šimto tūkstančio dolerių. Kaip

Pavasarį kovo 8 d., 1918 tato dalykų dabartiniam kar- • minėtas statybos u* remonto 
metais, J.. E. Chicagos ark*.- dinoluiį Mundeleiu (tuokart‘darbas buvo baigtas, Šv. An 
vysJ<upas Jurgis Mundeleiu,'buvo tik arkivyskupas'), kuris<ta.no papap. su senąja skola 
dabartinis kardinolas, Ciceroj užgyrė planus, pažadėjo d.uo-‘skolos turėjo $65,000. Reiškia, 
lietuvių Šv. Antano parapijai rii Šv. Antano parap. paskolų didelė pinigų suma statybos 

•.ir remonto darbui einant ta-
Klebonas parvykęs pd aiž-l10 sukelta> — Pa«ni parapija- 

ina savo parapi jonams. P a r‘nV suaukota. Klebonija t uo- 
| rapijonai visi sutinka ir už- kart buvo mažas mėdiniiks 
| giria, pasižadėdami aukoti namas, perdirbtas iš seno na- 

po $45.00 antro mokyk- IU0 kunįKlli A. Ežerskiui ■. klte-

sipažinti su musų įstaigomis, darbais ir r 
pesčiais.

inai lietuvių parapijos mo
kyklai.

11. J. A’aičiūnų, tuokart esan
tį Šv. Jurgio parapijos, Clii-

j Tuoj prasideda statybos dar I administratorium. Šv.
Laikraščiai daug rašo, kad Iferbert liob- įbas. Lietuviuose ūpas- neap- Antano parapijoj Cicero ka- 

vėr. buvęs Jungtinių Valstybių prezidentas,
yra žymiai atsimainęs. Esu, būdamas- prezi
dentu, kuvęs paniuręs, susirūpinęs, sakęs
sausas, neįdomias kalbas. Dabar kas k ita . 
linksmas, nuolat šypsosi, gerai jaučiasi, sako 
geras ir turiningas kalbas. Dėl to domoki a- 
tai dabar galėtų sakyti, kad prie jų ''Sė
džios- taip .viskas pagerėjo, kad ir  buvu-

sakmnai pakilus. Visi dirba' taiikų ūpas, dvasia vėl paky- 
u* aukoja; i Ja, risi stoja iš  vien su nau-

1 Statybos darbas -ėjo taip ju klebonu į parapijos darbų- 
[sparčiai, kąįl 1911 .metų Šv. Esant mažai bažnyčiai ir 
[Kalėdų iškilmingos' pamaldos uiokvJdai, klebonas kun. Vai- 
, buvo ja ii savame, nors darĮeiunai tuoj imasi mokyklos

net
los namo auksto statymui. 
Darbas tuoj prasidėjo ir ėjo 
taip sparčiai, kad rudenyje 
1919 metais jau įeita į naujų

Ine visai. baiaLui. name. Tai)nūuiui antrų aukštų statyti, 
nek-

mokyklų, į padidintų laikinoj.
bažnyčių, į seserų mokytojųšieji respublikonų prezidentai daug gerian į"'- • didelis žingsnis pirmyn j kul iai planai jau uvo

jaučiami Į lietuviams Ciceroje. Įtiek pirmiau pradėti daryti, (laikina .mokykloje vieta ir

bonaujant. Dabar kun. Vaičū
no sumanymu, klebonija tapo 
padidinta, nes reikėjo vietos 
kun. v ik ar Tai buvo 1919
ir 1920 Inetai:

j
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KUN. PRANCIŠKUS JUŠKAITĖS, 
Cambridge, Mass. lietuvių parapijos kle
bonas, žymus visuomenės veikėjas, rytoj 
vakare, Šv. Antano parapijos bažnyčioj 
per mišparus pasakys pamokslų.

ŠV. ANTANO PARAPIJOS, 
CICERO, SIDARBRI- 

NIS JUBILIEJUS

(Tęsinys iš 2. pusi.)

Mokytojoms namai

Kad'atfgi gyvenimui aplm- 
gybės Cicero buvo patogesnės 
ir sveikatai geresnės, negu 
Chicago, parapija sparčiai 
pradėjo didėti, augti. Moky
klos namas prisipildė moki
niais. Priseina seseris moky
tojas kraustyti lauk iš moky
klos namo. Kur apgyvendinti? 
Kun. Vaičūnas nuperka medi
nį dviejų aukštų namą, atre
montuoja ir apgyvendina 
seseris mokytojas savame pa 
rapijos name. Namų nupirko 
už “ cash” $5,000.00 nuo pa- 
rapijono K. AuČiuno, gyvenu
sio prieš mokyklų 1507 So. 
49tli Court. Tai buvo 1920 
metais.

Tų metų vasarų Jo Maląny-1 
bė Chicagos arkivyskupas 
Mundelein, klebonui kun. Vai
čiumi prašant, mokytojauti 
piaskiria seseles kazimierietes 
— visas lietuvaites Šv. Anta
no parapijai.

Perkama daugiau žemes

Klebonas ir parapijonai ma
to, kad parap. auga, o žemės 
parapijai tu ri tiek, kad pa
stačius -bažnyčių skyrium nuo 
mokyklos nedaug tebėliktų 

; mokinių rekreacijai. 1921 me
tais vėl nupirkta, už “ ca.sk” , 
kampas — -du lotai žemės 
prie ^mokyklos ,'juž $2,500.00 
nuo broliu Varaniu.

Naujas didelis užsimojimas
Laikui bėgant; parapijoj 

parapijom} skaičius’ augo. 
Bažnyčia vėl ankšta. Reikia 
arba tretį mokyklai aukštų, 
arba suvis skyrium naujų baž 
nvčių statyti. Tam reikia pi
nigų. Apkainavus su arki tek
tų Žaldoku, pasirodė, kad tre 
čio mokyklai aukšto statymas 
kainuotų apie $75.000.00 be 
visi} įrengimų. Mat, tuosyk 
statyba labai buvo brangi.

Klebonas kun. Vaičūnas 
šaukia parapijos susirinkimų, 
tariasi su parapijonais. Kų 
daryti? Dar skolos esama, o 
statyti reikia; paskolos ne
lengva bus gauti. Susirinkime 
nutarta sunaikinti senųjų sko' 
lų, kurios tuokart būta $35,- 
000.00 Ir, štai, kas įvyksta: 
Ciceros parapijonų duosnu- 

i'mas ne vien senų skolų sunai

J. E. kardinolas pažadėjo 
1 $85.000.00 parapijos bonų pa
skolų duoti ir šypsodamos kle 
bonui Vaičūnui. sako: “ Fa- 
tber, botli of us will b a-ve a 
big job. I .to  sign and you to 
sieli tlie Parisb Bonds”.

Pavasarį 1925 metais galu
tinai* padaryta naujai bažny

čia i ir klebonijai planai.
Gegužės 4 .d., 1925, prade

dama. statyti nauja mūro baž 
nyčia ir klebonija.

Per Šventų Antanų, 1926, 
Eucharistinio Kongreso, Chi- 
cagorj, metais įeinat Ciceros ka 
talikai-į naujų gražių bažny
čių. Šįmet per' Šv. Antanų, 
birželio 13 d., šeštadienį, snei- 
ną lygiai 10 metų; Į  naujų 
klebonijų įėjo rudenį 1925 m.

Bažnyčia šventina J. E. Ar
kivyskupas J. Matulevičius
Naujos bažnyčios šventini

mo apeigas atliko ir pamoks
lų pasakė a. a. J. E. arkivy
skupas Jurgis Matulevičius. 
Tai, rodos, vienintelė lietu
vių bažnyčia Amerikoje, ku
rių šventino lietuvis arkivys
kupas, tai Šv. Antano bažny
čia Cicero.

Ciceros lietuviai

KAZIMIERAS KAKA- 
NALISKAS, vienas iš parapi
jos ^organizatorių, kuris jau 
nuo seniai yra Cicero miesto 
policininku.

Naujai pertaisytas Šv. Antano par. Seserų-mokvtojų namas. 
f  ■ ■ -  1 '  -------------------- ----------------

linga žmonių minia eina prie 
Šv. Komunijos. Per metus Šv. 
Komunijų išdalinama apie1 
90.000. Šventadieniais mūsų 
bažnyčioj esti 5 mišios, viso
se skaitlingai žmonės daly
vauja. Dabar mūsų parapijoj 
darbuojas 3 kunigai: gerb, 

' kun. II. J. Vaičūnas, klebonas,
katalikai gerbiami kunigai: Jonas Klio

Š i  Antane Parapijas Sidabrais 
Jubiliejus ir Šv. Antano Atlaidai

Dalyvauja J. E. Vyskupas O ’Brien, D. D-
Šį šeštadienį, 10 valandų 

ryto, Šv. Antano bažnyčioje 
nepaprastos istorinės iškil
mės: dvasinis sidabrinio ju
biliejaus minėjimas.

Sumų laikys gerb. kun. Al- 
Įbavičius, klebonas Dievo Ap
vaizdos parap. Chicago. Jam

Šeštadienio vakare, 7:30, 
užbaiga Šv. Antano no-venos 
ir mišparai, bei , procesija. 
Mišparus laikys kun. A. E- 
žerskis, pirmas Šv. Antano pa- 
rap. klebonas; jam asistuos 
svečiai kunigai. Pamokslų sa
kys kun.. F. J. Juškai tiš, kle-

asistuos kun. A. Valančius bonas Nekalto Prasidėjimo

racijos 12 skyrių. Yra apie 
trys tautiškos' draugijos, ku- 
rios irgi su parapija sutarti
nai darbuojasi.

ne vien sienas naujos bažny- ris ir Pranciškus Juškevičius,
čios. i r  klebonijos p'astatė, bet i pagelbininkai. Šventadieniais
ir vidų įrengė. Draugijos, pa- į pagelbų atvažiuoja vienas iš
vieniai ir šeimynos su noru Tėvų Marijonų.
stengėsi ka nors bažnyčios vi- TV v- . . . .v .. Is sios parapijos kunigų iš
dui įtaisyti. Vėliau parašysi- .. , , t, ;  i. . 1 ventmtų yra šie: kun. Petras
me kas ka įtaisė. 1 ~ . v.* * Gasiunas, kun. A. Valančius,

Baigus' klebonijų ir bažny- kun. S. Petrauskas, kun. Ur-
čių statyti, ir  vidų bažnyčios b a ir kun. Al. Kiškūnas. Vi- 
įrengti, 1926 metais, Šv. An- so 5. Mundelein seminarijoj 
tano parapija viso skolos tu -, yra penki. St. Meinrad semina 
rėjo $107.000.00. Abiejų na- rijoj vienas, pas Tėvus Jėzui- 
nių pastatymas su vidaus į- tus trys, pas Passionistus — 
rengimu parapijai kainavo trys ir Qnigley prep. semiu. 
$235.000.00. IDaba.i4 pa,r}a.pi’ja du.
ant visos parapijos nuosavy
bės skolos! turi nepilnai $33,- 
000.00.

Sv

1934 metais padidinta sese
rų mokytojų namas, kaina
vęs apie $40.000. Užmokėta 
“ cash” . Šį pavasari baigia
ma vidus bažnyčios puošti; 
kainuos $6,000.00. Jau didelė 
dalis apmokėta.

kino, bet 1925 metais pava
sarį jau turėjo apie $30.000 Į 
“ cash” ’ naujai bažnyčiai sta-1 
tyti. Taip parapijai stovint,! 
klebonas šaukia vienų, k itų ' 
arkitektų i r  liepia padaryti 
nau j ai bažnyčiai ‘‘skėči us ’ ’
— priruošiamus planus. '.Dvasinis žmonių gyvenimas!

Parapi jonuose ūpas geras.
Žmonės gerai dirba. Nors pra 
gyvenimas brangus, bet ir p i- . 
ni.gu vra.

į Seserų i
i P1 
'18,
vaites dvi. Svetimtaučių 
nuolynuose yra trys.

Spauda
Šv. Antano parapija uoliai 

remia ir platina katalikiškų 
spaudų. Šiame dalyke Cice
ros katalikai dar gražiau gai
lėtų pasirodyti. Dar yra ir Ci 
ceroje tokių, kurie Markso ir 
Lenino raugu atsiduoda.

Didelė pagelba Lietuvai
Švento Antano parapijos 

žmonės uoliai ir  susiklausan
čiai dirbdami parapijos dva
sinius ir materialius darbus, 
nepamiršo nei- savo tautos r  ei 
kalų. Ši parapija yra viena 
gausiausiai aukojosi ir dirbu
si, išgavimui Lietuvai nepri
klausomybės. Nėra to suma
nymo, kur Šv. Antano parapi
ja  su savo žmonėmis nebūtų 

Antano para-1 ̂ r^us- Kuomet atvyko Lietu-

— dijakonu, kun. S. Petraus
kas — subdijakonu; abu Šv. 
Antano parap. alumnai. Cere
monijų vadu bus gerb. kun. 
F. Juškevičius. Akolitads, se
minaristai, Šv. Antano para
pijos, iš Mundelein.

Mišiose' dalyvaus J. E. vys
kupas William D. O’Brien, 
D. D. Prie vyskupo’ gar
bės dijakonu ir subdijakonu 
kun. P. Gasiūnas ir kun. Al. 
Kiškūnas, abu Šv. Antano* pa
rap. alumnai.

Pamokslų sakys gerb. kun. 
A. Ežerskis iš Wilkes Barre, 
Pa., ir J. E. vyskupas O’Bri- 
en, D. D.

Panelės Švenčiausios parap. 
iš Cambridge, Mass.,. mūšį} 
klebono brolėnas,, muzikų iš
pildys Šv. Antano parap. cho
ras ved. varg. A. Mondeikos.

Sekmadienį birželio* 14 d., 
parap. mokyklos sidabro - ju
biliejus. Rytų 7:30 mišiose šį
met baigiantieji parap. mo
kyklų ir alumnai eis prie šv. 
Komunijos. Mišias laikys pats 
klebonas kun. H. J. Vaičū
nas. Pamokslų sakys didžia} 
gerb. svečias, garbus mūsų 
tautos literatas ir poetas kum 
Kazimieras Urbonavičius iš 
S. Boston, Mass.

Mišiose 9 vai. primicija ge-
Apeigose dalyvaus didžiai Ipfo, kun. J . Beinerio, cicerie- 

gerb. pralotas M. L. Krušas, pasijonistų draugijos na-
jam honorarais, gerb. kun. A. 
Skrypko* ir gerb. A. Baltutis. 
Dalyvaus daugybė apylinkės 
kunigų ir seselių. Iš rytų sve
čiai: gerb. kun. K. Urbona
vičius, S. Boston, Mass., ir 
gerb. kun. F. J. Jųškaitis iš 
Cambridge, Mass.

no.
Šv. sakramento iškilmių 

Mišios, procesija 12 valandą
Sekmadienį vakar© .7:30 v. 

parapijos svetainėj įvyks® 
graži mokyklos jubiliejaus 
programa. Diplomus dalins 
gerb. kun. A. Ežerskis, pir-

Muzikalų bažnyčios apeigų mas §įos pąrap. klebonas. KaL 
dalį išpildys gerb. Chicagos I pas pasakys gerb. svečiai: 
ir apylinkės vargonininkai, — įkun. K. Urbonavičius ir kun.
Sasnaręko vyrų choras, vado-. • •• • ••_________
vau.įant prof. A. Pociui. i (Tęsinys 4 pusi.)

ijos išėjo: pas Kazimierietes1 voa pirmieji atstovai: Vilei- 
8, pas ' Praneiškietes lietu- Sis J - ir Žadeikis P- jie patys

vie-

Organizacijų ir draugijų 
veikimas

Draugijos. Draugijų yra 
prie parapijos vyrų, moterų 
ir jaunimo viso 14. Jos 

, visos gražiai gyvuoja. Visur 
Dvasiniai Ciceros Šv. An- gražiai darbuojasi ir priside- 

tano parapija ir gi puikiai da darbais ir aukomis. Visos 
stovi. Ka<s sekmadienį skait- draugijos priguli į K. Fede-

Planuojama statyti nauja 
bažnyčia

Klebonas gavęs vieno, kito 
arkitekto paruoštų naujai baž 
nyčiai planų, suranda, kad 
vien sienos, be vidaus įrengi- į 
mo, kainuoja $105.000. Klebo-: 
nijos statymas, -bę vidaus į- į 
rengimo, apie $30.000.00. Šau ' 
kiąma parapijos susirinki- [ 
mas, perstatoma visas staty
bos reikalas. Klebonas paaiš
kina, kad būtų galima Para
pijos Bonus, J . E. kardinoui 
leidžiant, išleisti ir  jeigu pa
rapijonai išpirktų, statybos 
darbas ir paskola būtų užtik
rinta. Parapijonai išklausę 
visų plano paaiškinimų ne 
vien pasižadėjo parapijos bo
nus išpirkti, bet ‘ dar nusita- > 
re: kiekviena dirbanti 
aukoti po $21)0.00.

Klebonas važiuoja kancele- 
rijon. J. E. kardinolas peržrū 
ri statybos planus, išklauso 
parapijos bonų išleidimo- rei-j 
kalų, užgina abu klebono su- į 
manymu.

sem ia1 >

Intano parapijos, Cicero, klebonija.

pareiškė, kad tokio kilnaus 
priėmimo niekur . neturėjo 
kaip Ciceroje Šv. Antano pa
rapijoj. Vienu vakaru L. L. 
Bonų išpirkta už $20.000.00. 
Iš.viso L. L. Bonų išpirkta už 
$200.000.00.

Kurie tik iš Lietuvos, ge
rais tikslais atvyko į Šv. An
tano parapijų, Ciceron, visi 
išvažiavo kupini aukomis ir 
gerais įspūdžiais.

Didumas. — šv. Antano 
parapija, Cicero, didume ne
didelė, ji bus 'apie ketvirta da 
lis Brigliton ' Park lietuvių 
parapijos, yra nevisai 600 šei 
niynų.

Lietuvių Vienybę. Lietu
viai Ciceroje, abelnai imant, 
gana vieningai dirba. Žmonių 
pažiūrų, žinomą, kaip visur, 
taip ir šioj kolonijoj yra vi
sokių. Katalikai savo darbais 
ir aukomis visur vadovauja.

Labdarybės ir katalikiškos 
kultūros darbuose Šv. Anta
no parapija yra heatsilikus, 
bet visur pirmutinė.

Jeigu Šv. Antano parapija 
ir toliau taip uoliai ir sutar
tinai su savo dvasios vadais 
Dievo garbei ir Tėvynės labui 
darbuosis, ateityje dar pavyz 
diugesnių darbų nuveiks.

Garbė ciceriškiams, parapi- 
jonains ir dvasios, vadams už 
nuveiktus darbus.

Parapijomis.

BIZNIERIAI, GARSINKI* 
TĖS “DRAUGE”

UICK <
ir

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTELĖ LIETUVIŲ

GENERAL MOTORS AGENTŪRA '

8 0 6 W .3 1 s tS t . T e l.V ic to iy1696
DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS 

Bendradarbiai

SUKYS -  HOODY -  ANTONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215

D A B A R  Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius

R E A L E S T A T E
V i s o k io s  R ū š i e s  I n s u r a n c e  —  U g n i e s ,  V ie s n h  

S t i k l ų  Ir t .  t .  '
A u t o m o b i l ių ,

Važiuokit Į Lietuvą!

EKSKURSIJOS
Ant Visų Laivų 
Greitas Patarnavimas

B. R. PIETKEWICZ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

2608 West 47th St. LAFayette 1083
5
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CICERO LIETUVIU ŽINIOS
Iš Šv. Antano Dr-jos 

Veikimo
ja.- Visiems patartina tapti 
tos draugijos nariais. Ypatin
gai jaunimui dabar gera pro-

, .. ga, nes nuo 16 iki 21 m. ne-' Birželio i d. draugijos-pus- .... . . . . .  , reik mokėti įstojimo.
metinis susirinkimas buvo la- Tx .. . _ , , ..V' , Draugija nutarė darbuotisbai skaitlingas. Padalyta ge- .. o.K . parapijos piknike, birželio 21
ru nutarimu. x . . . . .v . . .j d., Vytauto parke ir išrinkta

Raporte iš rengiamo drau- 26 darbininkai. Šv. Antano dr- 
gijos išvažiavimo Dambraus- jos vyrai moka gražiai dar
ko darže, liepos 19 d., pasi- buotis. Tai pavyzdinga drau- 
rodė viskas prirengta. Kurie gija.
nariai nedalyvaus tame išva-1 Išklausyti raportai iš lab-1
žiavime, turės užsimokėti 3 5 c , .................................... ~ •
o kurie' važiuos, tikietų gaus
dykai. Išvažiavime visi galės 
gražiai laikę, praleisti ir su

darių, Federacijos 4-2 skyr., j 
Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų | 
seimo, taip pat raportas ligo- j 
nių lankytojų. Pašalpa visie- ,•

sipažinti su Cicero, ir Chicago Ins išmokėta, 
žmonėmis. Draugija kviečiai Draugija minės 25 metų ju- I 
visos Cicero draugijas ir k lū -, biliejų (Inkorporuota, sausio j
bus dalyvauti jos piknike. Tu
rės daug dovanų. Jau  atėjo 
laikas mums, katalikams, re
mti viens kitų. taip, kaip ki- 
taose miestuose kad daroma. 
Tada turėsime gerų sėkmių, 
i  Katalikiškos draugijos ir 
klubai turėtų vienos kitoms 
padėti, arba. paremti, ne pa
vėniai, bet grupėmis ir pa
žymėti kokia draugija ar klu
bas; turėtų pranešti rengimo 
komisijai. Tada pamatytumėt, 
kokios sėkmės būtų. Kitaip 
nįusų draugijų, klubų ir kuo
pų, kad jos bus ir didžiausios, 
nebus, gerų sėkmių. Prašome 
f e ų  draugijų, klubų ir kuopų 
atvažiuoti į mūsų draugijos

23 d., 1911 m.).
Gerb. klebonas atsilankęs į j 

susirinkimų suteikė dr-jai ge-Į 
rų paturimų. Draugija už, tai 
dėkinga klebonui.

Susirinkimai, laikomi kas 
mėnuo, kas pirmų sekmadienį, 
1 vai. p. p., parapijos svetai
nėj: Sirgdamas narys pašal
pos gauna $5.00 į savaitę. Mė
nesinė mokestis tik 25c.

Draugija taipgi dalyvaus 1 
birželio 13 d. Šv. Antano šven
tės iškilmėse. Pasitiks vvsku- • 
pų.' Visi, kurie nedirbat, tų 
dienų būkit iškilmėse. Pasiro<- 
dykim vyrais, taip .kaip ir vi
sados.

piknikų ir užsiregistruoti re- .. . . v.j , Draugijos nariai prašomi
ngimo komisijoj. Tada mes! ,>1 . į nepamiršti ženkleliu. Be vvs-matysime, koks Ims seknun- , .v. .. _ ,■UI;.. , , • kupo, iškilmėse bus pralotas-gus darbas; paskelbsune spau v , T ... i-  ’ x x Krušas, kun. Juskaitis, kun.

Urbonavičius, mūsų poetas, 
kun. Vii kutaitis, kun. Gašlū
nas, kun. Valančius, kun. Pet
rauskas, kun. Albavičius, kun 
Baltutis, kun. Jakaitis, kun- 
Kulikauskas ir pirmutinis Šv. 
Antano parapijos klebonas 
kun. Fžerskis.

A. Valančius, pirm.

doj, kad ta. ar ta  draugija, 
kuopa ar klubas dalyvavo mū
sų išvažiavime, o mūsų drau
gija, be abejonės, važiuos į 
tų dr-jų piknikus.

Taipgi kviečiam ir mūsų 
biznierius, ypatingai draugi
nės narius, kurių yra visa ei
lė; pav., A. Bernadišius, turįs 
singJių sandėlį, A. Pocius, lai- j 
kęs laikrodėlių krautuvę. Jis 
yra. pasižymėjęs darbuotojas 
visame katalikiškame veiki
me. Biznį turi adresu 4930 AV. 
14 str., bizn. Putrimas, Pr. Za- 
jauskis, Lukauskis, A. Matu
lis, S. Bukauskis, A. Lutkus, 
elektrišinas ir žymus veikėjas 
A. Kundrotas, 1531 S. 48 Ct. 
Turim nariais ir du kunigus, 
vienų gydytojų, taipgi jaunų 
vyrukų. Šv. Antano dr-ja yra 
geriausia katalikiška vyrų dr-

ŠV. ANTANO PAR.. SIDAB
RINIS JUBILIEJUS 

IR ATLAIDAI

(Tęsinys iš 3 pusi.)

F. J. Juškaitis. Bus ir supry- 
zas.

Muzikos dalį išpildys Šv. 
Antano parap. mokyklos be- 
nas vad. Seselės Čelestos Ka- 
zimierietės.

Pranešėjas

Fr. Weiser

ALFREDO PASLAPTIS
Vertė Vyt. Mankeliūnas

(Tęsinys)t  (Moderatoriaus prierašas)Į Viena, rugsėjo 16 d. — Iš
ganytojas aukų prięmė. Šian
dien palaidojome mylimų Al- 
fredėlį. Paaukojo gyvybę ko
vodamas už didžiausi savo gė
rį. Išgelbėjo draugo sielų, gi 
sau nupelnė didžiausių garbę 
— tlidvyTiškų Jėzaus karžy
gio mirtį.

Motina patikėjo man šį die
noraštį. Išlaikysiu jį pagar
boje. , Alfredo pavyzdys tebū
na pavyzdžiu jauniems, kaip 
reikia ištikimai tarnauti Vie
špačiui Jėzui ir Švenčiausiai 
Jo Motinai!

Priedas
Malonus Staseli!
fial būt tu vadinies kitu

vardu, bet aš vadinu tave — 
Stasiu. Nes nenoriu turėti 
prieš save kokį tai nepažįsta
mų, bevardį skaitytojų. Rašy
damas -šiuos žodžius vaizduo
juos sau gyvų, linksmų, skaid
raus džiaugsmo veido berniu
kų, skaisčios širdies.

Tur būt įdoniaujies, ar šia
me pasakojime yra bent kiek 
tiesos? -— Ar Alfredas tilerai 
gyveno? — Atsakau: taip.

Ar ištiknjjų iššoko iŠ auto
mobilio norėdamas išlaikyti 
skaistumų? — Atsakau: taip.

Ar ištikrųjų pagaliau mirė? 
— Atsakau: taip.

Tik nekurias aplinkybes ir 
asmenis buvau priverstas kei
sti.

fial paklausi, as Atfefidae
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turėjo šokti iš automobilio? — .tis, vienas idealas, viena pas- 
Atsakau*. ne. Jis nebuvo tamjlaptis. Gal būt ne viena jų 
įpareigotas, jis galėjo kitu Į tu  pažįsti, sutinki, bc-t neži 
būdu atsispirti pagundai. Šo-1 nai, kad ir jis yra Jėzaus Šir-
kti iš važiuojančio automobi
lio yra kiekvienu metų, bent 
neprotinga. — Bet šiame jo 
veiksme yra kas tai, kas mus 
verčia, pagalvoti... Čia atsispi
ndi visoje pilnumoje didvyri
ška berniuko siela: bevelijo 
neprotingai pasielgti, bevelijo 
nustoti gyvybės, kad tik iš
saugojus skaistybę. Nereikia 
sekti jo šokimu iš automobi
lio, bet jo dvasia gali persi
imti kiekvienas jaunuolis ir 
turiu prisipažinti, kad tas jc 
pasielgimas privertė mane pa
rašyti -jo gyvenimų.

Kodėl taip smulkiai apra
šiau Jėzaus Šįrdies karžygių | . 
atsiradimų ir jų  Veikimų? —
Nes norėjau tuos didžius ir} 
kilnius idealus įskiepyti ir į ‘ 
tavo, jaunuoli, širdį! I

Tikėk man, aš pažįstu daug j 
sodalių ir net šaunių jaunuo- Į 
lių, vk nok Jų širdyse nematau j 
jokio užsidegimo, jokio uolu- I 
ino. Jie nei mažiausio supra- į 
tinio neturi apie apaštalavi- • 
mų. Jų  religinis idealus ne
siekia daugiau, kaip pamaldų 
lankymų, litanijos ar rožan
čiaus atkalbėjimų. Už bažnv- 

j čios jie abejingi katalikai, bai 
lūs tikėjimo dalykuose, tar
tum gėda būtų būti kataliku i,
Argi taip turėtų būti?

Nuo šiol, jaunuoli, Alfredas},
tebūna tau pavyzdžiu! Jau -lRes* 6924 s- Talman Avė.

, 7 . , - - - i Res- TeL GROvehiU 0617nas-sodalis turi būti dekin- Office Tel. HEMlock 4848

_  Tai žino tik
Jėzus.

Baigdamas patariu Tau, bra 
ngus jaunuoli, visados turėti 
su savimi “ Alfredo paslap
t į ”  bei “ Alfredo dienoraštį”

TEISIŲ SKYRIUS
Veda adv. Charles P. Kai, 
6322 S. Western A v. Chgo.

KLAUSIMAS: Aš gyvenu 
ant antrų lubų, o mano kai
mynas gyvena ant pirmų. Jis 
turi didelį “ police dog” . Iš- 

ir laikas nuo laiko paskaityti;' ro^° âbai Pavojingas ii- vi- 
tuo būdu tu uždegsi jau š^-jsados loja’ “  mano vaikus lš’ 
lanti uolumą. Gera. būtu, k a d . i ^ ^ ,  kad jie bijosi net 
ii- tu  turėtum, dienoraštį i r i  i išeitl- aS Saku sa-
užsirašytum visa tai, kas
pavyks padaryti šioje karžv-!ties’ 
gio “ tamybčje”. Linkiu tau j ATSAKYMAS: Ne. Jei kai-

” įskundė už sulaužymų leaso; kio, ar kitokio 
(reikalauja iš manęs užsiiiku-|Bet jūs galite kreiptis į poli- 
sios nuomos. Mano nuomone, Įcijų ii- reikalauti tvarkos. Taip 

Į jis mane išmetė ir aš jam ne- j pat galite raštu reikalauti ir 
turėčiau būt daugiau skolin- Į namo savininko, kad jis pade- 
gas. Ar įstatymai yra jam, ar |tų.
man prielankūs? Dėkosiu už ATTOT<rAC< KT . . ,. 1 KLAUSIMAS: Nusipirkau
atsakymų. . v-

nauja automobilių. Užmokė-
ATSAKYMAS: Suprasda

mas, kad jūsų leasas buvo re- 
guliaris real estate board fo
rma, kuriame yra provizija, 
kad prašai minias nuomininko

kuo

Į-laužyt leasų dėl šios priešas-!liere^ i a panaikinimas sutar
ties akto, tada tamsta turi at
sakyt -už pasilikusių nuomų 
iki tai dienai, kol namo savi-

greiciausiai ramia sąžine mynas laiko pavojingų sum, t i. Y . -i , • nrnkas įsnuomuos butų kitamužsirašyti daug gražių darbu.1 galite reikalauti nuo namo i v
nuomuotojo, kad Jisai bandy- (-

Gyvename 
metu. .Dabar-

Gi dabar sudiev, malonus. . . . .  • i-i 4i’OTAr\o, Tr. , . tų sutvarkyti ta reikalų. Žino-1 KLAUSIMAS:Stasy! Visados buk linksmas v ; • i,v jo i ?-2, nuu .’suya nėra-jūs namo savi-Tvieeit) per daug*ina t̂fs. IVattiktš kokį gra- 
bėt sunkų darbų vakare 

klaupk ir užbaigk jį šiuo pra
šymu: Viešpatie, laimink ma
ne ir visus savo karžygius! 

Atsidavęs Tau Dievuje
F. W.

VYČIŲ DIENA
LIEPO S 4-tą 
Vytauto Parke

nesmagumo.

jau $700 ir atidaviau savo se-- 
nų automobilių. Už mėnesio 
pasirodė''didelė defekcija pa
čiam inžine, kas nebuvo ma
no kaltė. Keli automobilių 
mekanikai pripažino, kad kai 
aš pirkau toji defekcija jau 
buvo. Pardavėjas griežtai at
sisakė man pagelbėt. Ar gali
ma apskųst pardavėjų?

ATSAKYMAS: Je i pirkai 
automobiliu ir buvo defekči- 
ja. pačioj .mašinoj, kurios pa-

niuko, bet kaimyno, dėl to piniu laiku mūs kaimynai pra-, pastas žmogus negali pažint, 
dėjo girtauti ir kuone kiek-1 turite teisę sugrųžint parda- 
vienų naktį dainuoja, rėkau-|vėjui automobilių ir atgauti 
ja  ir net mušasi, kad jokiu l savo užmokėtus pinigus be 
būdu negalime miegoti. Ai’ jokios bėdos. Beveik yra pa
mes galime išsikraustyti is to saulinis principas, kad kiek- 
namo ir kad namo sa\Tmnkas viena firma garantuoja auto- 
negalėtų prie mūs prisikabint? mobilių 90 dienų ir pirmajam 
• ATSyVKYMAS: Namo savi- 5000 ^yliii.

tamstos namo savininkas nie
ko bendra neturi ir negali tu
rėt nuostolio dėl kaimyno šu
mes.

KLAUSIMAS; Buvau pasi
rašęs dviems metams bizuiškų 
leasų. Biznis buvo prastas ir 
buvau pasilikęs su nuomai Na 
mo savininkas išmetė mane ‘ ninkas neturi jokios g. lės ap

! teismo pagalba ir tL.bar ap- gint nuomininkų nuo vieno

Į AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ U.tAUGIjOb įlAIUAI 
OAftal

gas, kad jam duodu taip pui
kų ir patraukiantį- didvyris-1 
ko Jėzui veikimo pavyzdį. Iš I 
tavo darbų tepamato pašau- į 
lis, kad tu esi sodaliu! — 
Taip žiūri į savo gyvenimų 
Jėzaus Širdies karžygis.

Ir  taip elgsies, jaunuoli, ar 
ne tiesa? — Taigi žengk drą
siai pirmyn nusižiūrėjęs į 
Alfredų! Kurių nors dienų po 

Išv. Komunijos pasiaukok Vie
špačiui Jėzui ir paprašyk, kad 
pakeltų tave į karžygius! Tai 
bus tavo paslaptis. /Paskui, 
kiek galima, turi veikti, apaš
talauti platinant Jėzaus ir

I Ofiso Phone Res. and Office 
Rūkykite Dvigubai - SveI- PROspect 1028 2359 s^Leantjst 

nius Old Golds. ! DR .J.J.KO W AR
(K O W A R SK A S)

GYDYTOJAS IR  CHIRURGAS
2403 W. 63rd S t, Chicago 

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

LIETUVIAI DAKTARAI

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

Vėl. 2—4 ir 7—9 vak. 
Ketv. ir  Nedeliomis susitarus

Tel. CANal 2345

DR. F. 6. WINSKDNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketvertais pagal sutartį
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANalv0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DANTISTAS

1446 So. 49th Ct., Cicero, III.
Utarn., Ketv. ir  Petn. 10—9 vai.

< v T -..r i 1 So- Halsted St., Chicago
š v e n c .  J o  M o tin o s  g a rb ę  n tl- Paneli., tšered. ir Subat. 2—9 vai. 
mie, artimųjų tarpe, klasėje, p  n  • . ĮNAMIO A O
tarp draugi], sodalieijoje, mo- Ulli Ai Ji lYlniiIKAu
kslo metu ir atostogose, visur
ir visuomet. (

Prie gražių Jėzaus Širdies
karžygio uždavinių prilvlauso 
ir tai, kad uoliai pildydamas 
dabartines savo pareigas ruo- 
štumeis būsimo luomo ir pa
šaukimo pareigoms. ‘Jei daž
nai eisi prie šv. Komunijos, 
tai Viešpats Jėzus greit nu
rodys tųu tavo kelius bei bū
dus. Šalia to pajusi ypatingo 
džiaugsmo pagalvojęs, kad 
pasaulyje daug yra tokių jau
nų karžygių kaip tu, su ku
liais tavę įnjigia sieaa mis-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VIRginia 1116 4070 Archer Avė.

Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 
vakaro

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

Trečiadieniais ir  Sekmadieniais 
Dagai 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 sutarti 

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų TeL PROspect 1930

TeL CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 ir  7—8 

Scredomis ir Nedėl. pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPuhlic 7868

Tel. CANal 0257
Res. PROspect odotl

DR. P. Z. ZALAT0R1S
u iD iT O JA S  IR CHIRURGAS 
1821 So. Halsted Street 

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
\  ulundoo: H  rytu iki 2 popiči 

b iki 8 vai, vakaru
r  ei. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
/  DANTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

\,al. : nuo 9 iki tt vakare
Sercdoj Įiagal sutartį

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VIGtory 2348

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

756 West 35th Street

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

O1TO M ETK IC ALLY  AKIŲ  
SPEC IA LISTA S

ra iengv ina akių  Įtem pim ą, kuria  
esti priežastim i galvos skaudėjim o, 
svaigimo, ak ių  aptem im o, nervuo tu- 
■nu skaudamą ak ių  karštį, a tita iso  
i i-um paregystę ir  toliregystę. P r ire n 
gia  teisingai ak inius. Visuose a tsiti
kim uose egzariUnavimas darom as, su 
,-lektra, parodančia  m ažiausias k la i
das. Speclalė a ty d a  a tk re ip ia m a  Į 
m okyklos vaikus. K reivos akys  a ti
taisom os. V alandos nuo 10 iki 8 v. 
N edėlioj nuo 10 iki 12. Daugely a t
s itik im ų akys a tita isom os be akinių. 
R ainos pigiau kaip  pirmiau.

4712 SO ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

. 's

DR. T. DUNDULIS
ukDliOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

Ofiso vai.: 2— 4 i r  6—8 p. ui. 
N cdėliom is pagal sutarti

Į V A I R U S  D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
N no 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 

vai. po pietų ir  nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakara

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.
T ei. YARds 0994 

Rez.: TeL PLAza 2400 

V ANUOS:
Nuo 10-12 v. ry to ; 2-3 ir  7-8 v. vak. 

Nedeliomis nuo 10 ilri 12 dionit

PIKNIKAS SU PROGRAMŲ
Sekmadienį, Biželio-June 14 d., 1936 m.

DOVANV PIK N IK O  DALYVIAMS 
Bus Šios dovanos: B edrooin s ė t  $85.00; Diuette Sėt $65.00; 
G as R ange $49.00; Confury Bicycle $35.00; P in ig iškų  do
vanų $15.00 ir 10.00. —  Bus trau k iam i k ru ta in l paveikslai,

bus užkjvndžių ir  garimų

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETR1STAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak.
Tel.'CANal 0523

Ofiso ir Namu Tel. Cicero 3656

DR. J. SHINGLMAN
4930 West 13th Street 

Jo speciališkurnas yru širdies ligos 
ir reumatizmas.

VALANDOS: nuo 10 iki 12 iš ryto, 
nuo 2 iki 4 po pietų, ir nuo 7 iki 8 
vakare.

Ne/lelinm is ongal sutarti

RENGIA KEISTUČIO 
PAŠALPOS KLUBAS

PROGRAMA IŠPILDYS
L.D. Aido C horas, P intnyn C horas, L.K.M. C horas, Naujosios 
Gadynės. Choras, Chieagos V yrų C horas ir  Birutės Choras. 
Bus tru m p a  k a lb a  ap ie  L.K .P. K lubo 25 tu. gyvavimų. 

ŠOKIAMS GRIEŠ STEPHliN’S REVELERS ORKESTRĄ

Todėl visus Ir vįsas kvk<.u.in- p ikn ike  dalyvau ti ir s ju a ši-i ia -k į p ra le is ti su K eistu tiečiais. Įžanga su dovanų šeri jo,s tikletu veltui, prie 
d u rų . 25c. P e r  šiuos m etus e ina  K eistučio K lubo  n au ju  n a rių  vajus. T odėl p ikn ike  yra. p roga  prisirašyti; *•

p . a  K as .važiuos g a tvekaria is  63rd St. važiuok ite  Iki Argo, nuo te n  busai privažiuos p rie  p a t B iru tes Daržo.
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Seniausia Lietuvoje bažnyčia. J i yra Zapiškyje.

’ P r a s id ė s  P o l i t i n i s  V e i k i m a s

K o k į  S k i r t u m ą  D a r o  P i l i e t y b ė ?  į
(Ketvirtas straipsnis apie na- 

i turalizavimą ir pilietybę) 
į Daug1 ateivių, nutarė pasili
kti J. A. Valstybėse. Jie tiki 
į Amerikos sistemą. Ii* taip 
sutinka su pilietybės svarbiau 
siais reikalavimais. Bet jie 
nedarė jokių žingsnių, kad 
tapti piliečiais.

negu jis išmintingai gali at
sakyti į 'klausimą: “ ar ‘aš no
riu tapti Amerikos piliečiu?”

Vienas pirmų dalykų, apie 
kurį mes turime galvoti, są
ryšyje su pilietybe, yra bal
savimo teisė.

Ateivis, nepaisant kaip il
gai išgyvenęs Amerikoje, ne

įtartais ateivis bijosi pra-Ųuri jokio balso kas link val-

Pereitų kelių mėnesių as
tras kritikavilnas prezidento 
RooseveRo administracijos 
mums primena, kad neužilgo 
prasidės politinis veikimas. 
Šį mėnesį politinės kampani
jos jau pradės veikti. Dvi di
džiulės politinės partijos lai
kys savo: konvencijas, kad nu
statyti ‘ * programą ’ ’ (platfor
mą) ir nominuoti kandidatus 
į prezidentus ir vice-prezidęn- 
tus. Kelios mažesnės politinės 
partijos irgi laikys savo kon
vencijas. Nors didžiausia, ko
va eis tarpe demokratų ir 
respublikonų kandidatų, bet 
be tų, dar randasi apie penki, 
ar septyni, kiti kandidatai į 
tas vietas:

Konstitucija sako, kad pre
zidentas ir vice-prezidentas 
turi būti prezidentinių elek-

kuriose valstybėse pirminiai 
ęlabar prezidentiniai rinkimai, I I
Juose partijų nariai ne tik re
nka delegatus į konvenciją, 
bet tiems delegatams įsako k ą ’ 
nominuoti.

Partijos konvenciją atidaro 
National Party .Committee pi
rmininkas pasveikinimo kal
ba. Po to išrenkama laikinas 
pirmininkas ir .įvairūs komi
tetai. Čia įeina svarbus rezo
liucijų komitetas, kurio už
duotis yra pagaminti “ prog
ramą’ ’ (platformą). Konven
cija nutraukia posėdį kol ko
mitetas paruošia raportus.

Antras posėdis prasideda 
išrinkimu nuolatinio viršinin
ko. Jis pasako “ keynote” ka
lbą, kuli perstata jo partijos 
svarbiausius punktus.

Mandatų, nominacijų ir re-

dėti tą  darbą. I^ries jį stovi 
visoki keblumai: apsibuvimo 
įrodymas, kur gali rasti tin
kamų liudininkų, labiausia jį 
kankina asmeniškas egzami
nas teisme, ar jį galės išlai
kyti. Kartais jis neturi iš ko 
užmokėti reikalingų mokes
čių. Jis mažai apie pilietybę 
galvoja. Dažnai sau nutaria: 
“ kam bereikalingai vargti?” 
Pilnai užimtas savo darbu ir 
užlaikymu, savo šeimynos. Jis 
mano -— “ Man Amerika pa- 

aš ketinu čia apsi
gyventi. Jokio skirtumo ne
daro, ar žmogus pilietis, ar 
nepilietis. Tai kokį skirtumų 
pilietybė daro1?”

Taip. Skirtumą pilietybė 
daro? Tai tas gal yra svar
biausias iš visų klausimų. Žino 
gus, kuris galvoja apie pilie
tybę, turi žinoti, kokias teises 
ir atsakomybes ji įnima, pirm

D  O  Y O  U  K  N O W ?  .  .  .  f t y  Dom Lavin

torių renkami kas keturi me-jzoliucijų komitetai išduoda s) 
tai. Kiekviena Valstybė paski- Vo raportus. Rezoliucijų ko- 
ria, legislatūros nurodymu, į mite ta s paduoda ‘ ‘ programą ’ ’ 
tiek elektarių, kiek toji vai-j kurios visi laukia. “ Progra- 

” kritikuoja priešingą po-stybė turi senatorių ir kon- 
gresmonų Kongrese. Elekto- 
riai susirenka savo valstybė
se balsuoti už prezidentą ir 
vice-prezidentą ir pasiimčia 
balsavimo rezultatą Senato 
prezidentui. Šitie valstybių 
balsai suskaitomi sueigoje 
dviejų butų, Senato, ir Atsto
vų Buto. Asmenys, kurie turi 
didžiausią skaičių balsų, pasi
lieka prezidentu ir viee-prezi-

litinę partiją ir paduoda ką 
Ši partijai ketina nuveikti, jei
gu jos kandidatai bus išrink
ti. Kartais aštrios kovos ir 
visoki nesutikimai įvyksta ko 
nvencijoj dėl programos.

Po- priėmimo programos ko
nvencija eina prie svarbiau
sio tikslo — nominacijų.

Kai kurių valst. delegacijos 
atvyksta su instrukcijomis — 
balsuoti už paskirtą kandidadentu.

Šis būdas išrinkti kraštui f tą. Tie kandidatai, paprastai, 
vyriausią vadą yra tik forma- yra vietiniai, apie kuriuos 
liškumas. Piliečiai balsuoja už zrnouės mažai težino. Jie ži-

ji kandidatai, kurių vardai 
nebuvo- pasirodę balsavime. 
Jie vadinami “ dark horses” . 
Prezidentas Franklin Pierce 
ir prezidentas James A. Gar- 
field buvo nominuoti kaipo 
“ dark horses”. Prezidentas 
AVoodrow Wilson buvo nomi
nuotas po 46 balsavimų.

Buvo atsitikimų, kuomet 
grupės delegatų atsisakė lai
kytis konvencijos nutarimo. 
Tai vadinama atsimetimu iš 
konvencijos. Atsimetėliai ga
li vėliau laikyti savo konven
ciją ir nominuoti kandidatą į 
prezidentus ir viee-preziden- 
tus, arba gali pranešti norą 
— remti kandidatus kitų poli
tinių partijų.

Po kenvencijų prasideda 
prezidentinė kova. Nominuoti 
asmenys duoda “ sutikimų” 
kalbą. Kova tęsiasi iki rinki
mų dienos, kada apie 40,000,- 
000 balsuotojų galutinai nu
sveria klausimą.

dymo. Jis dirba J. A. Valsty
bėse, moka taksus už kelius, 
mokyklas, policiją ir t. p., bet 
jis neturi balso tuose ir ki
tuose dalykuose, kurie liečia 
jo kasdieninį gyvenimą ir in
teresus. Jis remiasi ant kitų, 
kad kiti nutartų, kas yra jam 
geriausia. Tas viskas baigias 
kuomet ateivis tampa pilie
čiu. Ir tada jo- -balsas toks sva- i 
rbus, koks yra balsas kiek-I 
vieno piliečio.

Balsavimas yra svarbiausias 
būdas, per kurį pilietis daly
vauja savyvaldos procese. Jo 
balsas prasideda prie nuspre
ndimo, ar jo gatvės švarios, 
ar mokyklos tinkamos, kiek 
taksų mokėti ir t.t. Sprendžia 
paskyrimą teisingų ir tinka
mų uredninkų, teišdarių ir 
įstatymdarėjų. Sprendžia ta
rifo klausimus, pagalbą ūki
ninkams, vaikų darbą, pašal
pą, karo ir taikos klausimus.

| Amerikos likimas guli jos pi
liečių rankose. Kaip galima 
pasiekti aukštesnį apsaugos 
laipsnį, sudaryti geresnes gy
venimo sąlygas. Didžiuma ba
lsų tą nusprendžia. ’

Balsuojant, pilietis dalyvau
ja valdžios valdyme. Ateivis, 
neturėdamas balso, yra “ pa- 
šalpinis”  pilnoje prasmėje, jis 
nėra dalis apylinkės ir pačios 
tautos gyvenimo.

Jeigu balsavimo teisė yra 
privilegija, tai irgi yra ir 
atsakomybė. Yra užduotis kie
kvieno piliečio dalyvauti vie
šuose reikaluose, apsipažinti 
su politiškais dalykais ir  kan
didatais taip, kad jis galėtų 
išmintingai balsuoti. Nes val
džia yra tik tokia teisinga ir 
veikli, kokia jos piliečiai pa
daro. Aktyvis ir rūpestingas 
prisidėjimas prie valdžios pro 
eesų yra atsakomumas kiek
vieno piliečio. FLIS

R n filnww

Y W oR KELLY 1$ PLANNIN61 
TDM AKE THE MILE-ldNG 
AMKX/V®?THE LARGEST 
convention hall inthe.

- CO U N TR.Y /

TH E  5UMMERMONTHS. CHICAGO 
PARKS HAVE A  CORPSo FTRAINED 
LIFE GUARDS.VVHO VVATCH THE 
8ATHERS. VERY RARELY IS  A  
5WIMN\ER OR CHILD DR0WN6D

AGA1NST THE TELEPHOME G0M- 
p a n y  r e s u l t e d  in  R e  f  a n d  ,•

TO SUBSCRlBERS!

/WELVE M ILLIO N  BATHER.5 
J5WARMTOTHE BEACHES f M

im .l

[HE CHICAGO’ GOVERNMENTS 
INSISTANT LEGAL ACTION

“ D r a u g o ”  K n y g ų  S k y r i u s
MALDAKNYGES

1. Mažas Naujas Aukso Altorius, odoš viršeliais, kaina $1.75)
2. Jėzus Mano Pagelta, dideliomis raidėmis, ger. virš. 2.501
3. ĄųiupĮąs Sargas, gerais juodais viršeliais . . . . . . . .  1.50 I
4. Maldų Vainikėlis^ baltais viršeliais, kaina . . . . . . . . . 7 5
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais . . . .  .40
7. Maldų Knygelė, juodais viršeliais . . . . . . . . . . . . . . .  .• 1.00
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65
9. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. paausuotais kraš .75

10. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vad. odos viršeliais ..  1.25
11. Maldų Rinkinėlis, baltais virš. su kab. . . . . . . . . . . . .  1.50
12. Maldų Rinkinėlis, baltais viršeliais be kab. . . . . . .  1.25
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina . . . .  1.75
13. Pulkim Ant Kelių, juod. paprastais virš., kaina, . . . .  1.75
14. Pulkim Ant Kelių, odos viršeliais . . . . . . . . . . . . . . . .  2.50
15. Pulkim Ant Kelių, juod. virš. raud. kraštais . . . . . .  1.50
16. Maldų Knygelė, baltais viršeliais . . . . . . . . . . . . . . . .  1.00
17. Aukso Altorius, juodais minkštais viršeliais . . . . . .  1.75

Užsakymus siųskite tuojau, nes nekuriu Įmygu jau ne
daug beturime, mokestį galite siųsti Money Order, Čekiais, 
ar įtampomis (Markėmis).

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 

2334 South Oakley A vė., C hicago, III.

D idesnė Jėga Nervuotiem s
Susilpnėjusiem s Vyram s 

ir M oterims
NUGA-TONE y ra  tu r tin g as  Z inkiį<  
Fosfoidu, b rang ia  sudėtim i, pa rū p i
n anč ia  fosforą, t. y. e lem en tą  labai 
re ikalingą tv irtiem s, galing iem  n er
vam s. M edikališką fo sfo rą  parašo  
I d ak tara i, kad  sušveln in ti i r  n u ra 
m inti su jaud in tus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. J is  y ra  b rangus 
nervų su iru tėse , k u rio s  pagim do " n u 
sidėvėjim o” jausm ą.

Tas šaunus recep tas  tu r i ta m  tik 
rą fo rm ą  geležies, raudono  k rau jo  
reikalingo būdavo jim ui tv irtesn ių  
ir sveikesnių rau m en ų  i r  sugrąžin i
m u i spalvos ir  p ilnum o išblySku- 
sierns, ploniem s veidam s. B e to, 
NUGA-TONE tu r i  ee šias  k itas  bran- 
ias gyduoles. P ra d e k it im t NUGA- 
TONE šiand ien  ir  tem ylcite ka ip  
stipresit. P a rd u o d a  visi ap tiek o ria i 
su g a ran tija  g rąž in ti p inigus. Tik  
V ienas D oleris m ėnesio try tm en tu i.

Nuo užkietėjim o im kit— UGA-.SOL

=^1

Mezidentinius elektorius, ku 
f'tie priversti remti paskirt;

ku-
pnversti remti paskirtą 

kandidatą. Ir suskaitydami ši
tų elektarių balsus jau galima 
spręsti vakare rinkimų dienos,

nomi tik savose valstybėse. 
Kiti gali balsuoti už- ką tik 
jie nori. Balsavimas eina pa
gal valstybių. Raštininkai šau 
kia valstybes viena po kitos,

kas pasiliko išrinktu. Neveik nuo Alabama iki Wyoming, 
laukti susirinkimo Senato ir jis eilės.
Atstovų Buto, kad praneštų. Pirmieji keli balsavimai tik
sėkmės.

Kiekvieną valstybė siunčia 
į konvenciją du syk tiek de
legatų, Įdek ji turi elektorių 
balsų. Pav., New Yorkoivals. 
turi 45 kongresinonus ir-' 2 
senatorius, tai į seimą siun
čia 94 delegatus; Pennsylva- 
nija siunčia 72, Ohio 52, ir t.t.

parodo stiprumą įvairių kan
didatų. K ada' kandidatas iš
vardintas, tai žmogus, kurį 
nominuoja, pasako prakalbė
ję. Kartais padaroma net tu
zinas nominacijų. Respubliko
nų konvencija reikalauja ab- 
soliutės didžiumos viso bal
suojančio skaičiaus, kad lai-

I š  viso, suvirs 1,000 delegatu  mėti. nominaciją. Demokratų 
važiuoja į konvenciją, ir dar j konvencijoj nominacijai rei-
tiek pavaduojančių “ alter- 
nate”  asmenų, kurie autori
zuoti užimti vietas neatvyku
sių delegatų. Delegatai ren
kami valst. seimuose — du 
delegatai kiekvienam kongre- 
sijonaliam distriktui ir ketu
ri visai valstybei. Jie vadina-

kalinga. didžiuma iš dviejų 
trečdalių skaičiaus balsuojam 
čių.

Kuomet balsavimai eina ke
lis kartus ir matyti, kad nei 
vienas kandidatas negauna 
didžiumos, tada politiški va
dai laiko konvencijas. Kar-

JK^^delegates-at-large”, Kai j tais b ū n a  pasiū lom i v isa i nau-

AR VAŽIUOJI |  LIETUVA?
BIRŽELIO 17 D. IŠPLAUKIA ANGLŲ 

LINIJOS LAIVAS

“ B E R E N G A R I A ”
(per Cherbourgą)

Šiai ekskursijai vadovaus Steponas Bergcr, žynius 
ekskursijų vadas. Laivakorčių kainos sekančios:

Turistinė Klesa: —

Trečia Klesa: —

Į vieną pusę $148.50 
T en ir a tgal $267.00

J vieną pusę $107.50 
T en ir a tgal $186.50

DĖL PLATESNIŲ INEŲR-MACIJŲ KREIPKITĖS Į

“ D R A U G O ”
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

2 3 3 4  So. O akley Avė.
TeL CANal 7790

Chicago, III.

S k a ity k  K e lio n ių  A p ra š y m u s  T ų ,
K u rie  Y r a  T o li K e lia v ę  

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “ KELIONĖ APLINK PA

SAULĮ’ arba kelionė į “ EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
l'uslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n .
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “ KELIONĖ

PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net. 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50. m.

Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “ KELIONĖS
ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje-, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas • 
knygas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptai
sais. Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime už 
$3.50.

Naudokis' reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums. - Į

čia, nuplėšti _______  S
G erbiam ai "D raugo” Administracijai:

s i unčiu su šiuo laišku  ) ................už kuriuos p rašau  kuogrelčiausia
a tsių sti m an sekančias Kelionių knygas:

VYSK. P. P. BUČIO K ELIO N ĖS — $1.00 
KUN. P R . J. VAITUKAIČIO —  1.60
KUN. J. A. PAULIUKO —  2.00

arba:
S iunčiu $3.60 už kuriuos a tsių sk ite  m an visas tr is  K elionių knygas. 
M ano adresas:

Vardas. P av ard ė  ...........................................• *........................ .. • •

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . . .  Street

If y o u ’ve  lo št  th e  sp irit o f  y o u th  
y o u  can  find  it  again ą u ick ly  and  
naturally  w ith  C la iro l. I f  y o u r  hair  
is drab and  u n i ntc resting o  r strcak- 
ed  w ith  gray, C la iro l w ill im part  
natūrai co lo r  dr changc its shade  
gradually . .  . secretly  .  . .  quickly. 
D o n ’t  th l ik  o f  Instan t C lairol and  
P r o g r e ss iv e  C la ir o l  as' co m m o n ,  
o ld -fash ion cd  hair d yes. C lairol 
does w lia t  n oth in g  c lseca n ! In  on e  
sim ple trea tm en t C la ir o l  sh a m -  
p o o s, r e c o n d it io n s  a t id  T I N T S .  
A sk  your b eau d cian  o  r ivrite n o  w  
for FR EE b o o k le t, FREE advice  
o n  care o f  h a ir  a n d  FR EE b eauty  
analysis.

C IM B M
| Beverly Kine. Clairol Ine.. I F D  V t  |  
Į 132 W «t 46«h Su. N. Y. C  L— J  
J Send FREE booklcc. advice and analyū { 
l Name________, J i •* I
J ____i. |
j Gry---------------------Scaia.____  |n __ |

1 *» . r Ū ,  BaantmaaX ~ * j
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ŠV. ANTANO PARAPIJOS ISTORIJA PAVEIKSLUOSE

Švč. Paneles Marijos altorius,' kuri įtaisė Švč. Paneles 
mergaičių draugija.Didysis bažnyčios altorius, kurio gražumas traukia kekvieno aid. Bažnyčios alto

riai ir visas vidus bendrai dabar dar puošniau atrodys, nes šią savaitę garsaus artisto 
baigta naujai varsoti. Tas darbas kainavo šeši tūkstančiai dolerių ir pusė. tos sumos 
parapi jonai jau sudėjo.

i Parapijos globėjo Šv. Antano altorius. Prie šios savo 
parapijos globėjo šventovės žmonės lankosi ne tik švento
mis, bet ir  šiokiomis dienomis. Čia jie kreipiasi visokiais 
savo rekalais ir nekartą per Šv. Antano užtarymą Aukš- 
čiausias išklausė žmonių maldavimą. Šioj bažnyčioj kas
met įvyksta novena prie Šv. Antano. Rytoj didieji at
laidai. ir  jubiliejus.

Švč. Jėzaus Širdies altorius, kurį savo. aukomis įtaise 
Apaštalystės Maldos draugija.

GRAŽIOJI ŠV. ANTANO PARAPIJOSLiurdo Švč. Panelės' gražusis altorius,

“ Draugo”  Redukcija ir  Ad
ministracija sveikina cicerie- 
čius j'iį parapijos sidabrinio 
jubiliejaus proga!

Didžiojo altoriaus grotelės, kuriasi įtai:
Sąjungos kuopa.

Moterų

Šv. Antano par. mokykla. Pirmasis aukštas pastatytas prie kuli. A. Ežerskio 1911 
o antrasis 1919 m. prie kun. H. .Vaičūno. Šiuose rūmuose yra ir  auditorija.Bendras bažnyčiosi ir  klebonijos vaizdas.. Bažnyčią ir  kleboniją šventino a. a. arldv. J . Matulevičius 1926 m

t
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Čižauskas suteikė Krikšto Sa
kramentų Kerimų dukrelei.EAST S lO f

Birželio 2 d. įvykusiame 
Spaudos Rėmėjų Draugijos su 
sirinlrime pirm. kun.. J . Či- 
žauskas pranešė, kad “ Drau
gų” platinti Sutiko parapijos 
komiteto narys P. Besasparis, 
Jis pristato i namus visokių 
virtuvei .reikalingų daiktų, ku 
riups pirkdamas kreditais iš
simoki pasirenkamus virtuvei 
indus. '

Kadangi vasaros laiku la
bai mažai draugijų atstovų 
atsilanko susirinkimuose, to
dėl nutarta: susirinkimų ne
laikyti- ligi rugsėjo mėnesio.

M. Auksčiūnienė, rast.

Birželio 2 d. po pamaldų 
Šv. Jurgio bažn. palaidota 0- 
na Bagdonienė, sulaukusi 90 
metų amžiaus.'

Mūsų- buvusi darbšti' sąjun- 
gietė ii’ visuomenės veikėja 
B. Petkienė atidarė plaukų 
taisyklą (Beauty .shop) ant 
Oakland gatvės prieš Bel- 
mond.

Gegužės 25 d., Šv. Jurgio 
parapijos salėje misijonierius 
salezietis kun. A. Dra-zdys ro
dė: judamuose pav« iksluose 
k u n . J. Bosko kūną ir jo mi
sijas T ol v iliu o se  .Rytuose, Be 
to, parodė daug įdomių vietų 
ir įvykių iš Tolymųjų Rytų. 
Daug žmonių atsilankė pavei
kslų žiūrėti.

Mūsų visuomenės veikėjos 
ir Spaudos Rėmėjų Draugijos 
vicepirmininkės ir nuolatinės 
“ Draugo”  korespondentės Sta 
sės Bukšaitės sesutė, Sesuo 
Juozapina, buvo atvykus sa
vaitei laiko iš P-ittsburgli, Pa. 
Čia paviešėjusi pas sesutę ir 
broliuką Praną Bukšaitį, ap
lankiusi mirusių tėvelių ka
pus, išvyko atgal prie savo 
pareigų.

ADOM AS
PRAiNftTffKĘYIČTĮIS

M ilė birželio 10 d.. 1936 m.. 
12:55 vai. ryte. sulaukęs- 68 
įlietų am žiaus.

Kilo- iŠ Panevėžio apskr., 
P uša lo to  parap ., Žalapurvią 
kaim o.

A m erikoj išgyveno 46 m etus.
P a l ik o ' dideliam e nuliūdim e 

m oterį K utariną . 2' sūnus: J u r 
gį i r  Liudviką, m arčias: Ag
n iešką  ir# E leną, 2 duk teris : 
Oną Potraz, žentą. Albert, M ag
da leną  Zlm m an, žen tą  B runę. 
6 a n ū k as  ų- daug  k itų  gim inių.

K ūnas  paša rvo tas  4620 So. 
R id in io n d  St.

L aido tuvės įvyks šeštadienį, 
birželio 13 d. Iš  nam ų S vai. 
ry to  bus a tly d ė tas  į N ekalto  
Prasidėjbno* Švč. Panelės M a
rijo s parap . bažnyčią, k u rio j“ į- 
vyks gedulingos pam ainos už 
velionio sielą. Po  palmaldų bus 
nulydėtas į šv  K azim iero k a 
pines.

'N uoširdžiai kviečiam e visus 
g im in es ,'  d raugus-ges Ir pažy- 
stam us-os dalyvau ti šiose la i
dotuvėse.

N uliūdę: M oteris, Sūnūs,
M arčios, D ukterys, žen ta i, A- 
n ū k a i ir  Giminės.

Laidotuvių d irek to riu s  S. P. 
M ažeika. Tek Y A Rds 1138.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

JUOZAPAS

UDEIKIS
TĖVAS

REPublic 8 3 4 0

Pirmas Šv., Ju.rgio .parapi
jos piknikas įvyko gegužės 24 
d., Birutės parke. Oras buvo 
labai palankus. Žmonių pri
važiavo . daug.. Parapija džiau
giasi geromis sėkmėmis ir dė
koja visiems pasidarbavusie
ms ir atsilankūsiems.

•Micliigan Catliolic patalpino 
labai gražų ir platų aprašy
mą apie Moterų Sąjungos 54. 
kp.z (gyvuojančios Šv. Jurgio 
parapijoje) minėjimą motinų 
dienos.

Straipsnelį parašė 54 kp. 
anglų kalboje korespondentė 
O. C. Aksomaitienė.

Kapsų Aguona

Waukegano Lietuviu 
Veikia

^ 'Ū N C L E  WIGGILY’S TRICKS

” is k e r e  rzow w į£k  $

Įsigijo Nuosavą Namą}

Vienas geras parapi jonas 
(jis nepageidauja pavardės 
minėti) paaukojo Šv. Jurgio 
bažnyčiai naują mišiolą, ku
ris kainuoja apie šešiasdešimt 
dolerių.

Teklė Urbonavičienė taipgi 
nupirko1 Šv; Jurgio bažnyčiai 
naują procesijų kryžių, kuris 
Į^ąmųo^ą trisdešuiijt̂ enkis do
JVD ■ jįjį S X f  į!

K1 ebona's kun?1 J . Čižaiiškas1 
iv  visa parapija šiems gera
širdžiams para pi joninis bus 
visados dėkingi.

Mūsų naujos bažnyčios fo
ndas vis auga. Ir  pats fondo 
augintojų būrelis auga. Ve, 
naujai prisidėj usie ji su- šim
tinėmis: J . A. Matulėnas, J. 
P. Dabąšinskas, Šv. Baltra
miejaus Dramatiškas klubas, 
J. O. Leskys ir. A. K. Burba.

NORTHAMPTON, MASS. 
Gegužės 30 dieną šios koloni
jos lietuviai surengė naujo 
parko ir salės Atidarymą. Pa
rką ir salę pakrikštijo' Min
daugo, Lietuvos kunigaikščio, 
vardu. Atidaryme dalyvavo a- 
pie 500 žmonių. Principaliu 
kalbėtoju buvo Westfieldo lie 
tuvių par. klebonas kun. V. 
Puidokas. Jo parapijos cho
ras išpildė programą. Miesto 
majorą 'atstovavo Hhiermonas 
p. Francis' J. Lyons. Jis svei
kino šios kolonijos lietuvius 
ir linkėjo geriausių Sekinių.

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Mūsų klebonas, gerb. kun. 
A. Linkus prisiuntė mums lai
škutį iš Europos, kad laimin
gai perplaukė vandenyną ir 
jau. yra Lietuvoje. Nors kle- 

|b o n u s  ir Lietuvoje, o visgi rū
pinasi parapijos - reikalais, ra- 
■ gina parapijos komitetą pasi-
1 darbuoti antram parapijos pi- 
' kilikui, kuris bus rugpiūcio
2 d., Vytauto parke. Gal jau j ir klebonas bus tada sugrįžęs.

jub. seimą, bet* kiekvienos kuo 
pos nariai rūpinasi seimo se- 

! kmėmis.
Chicagoj rengiama šaunus 

atstovų susipažinimo* vakaras 
(priišseiminiai šokiai) birže
lio 2l3 d., Morrison viešbuty j, 
vidurmiestyj. Visi norime su
sipažinti su atvykusiais atsto
vais, visi turime kuogražiau- 
siai juos priimti.

Taigi, ruoškimės visi. Skai
tlingai dalyvaukime ir paro
dykime kitų'miestų atstovo-.

uis, k d  mūsų. Chicagos aps
kritis, y ra  skaitlingas.

Dėl vakaro- bilietų, prašom’ 
kreiptis į savo kuopos sekre
torių. Ieva Lukošiūte,

Šokių Rengimo konū pirm.

k.ie’:v»cno kataliko yra prie
dermė skaityti ir remti savo 
katalikišką spaudą.

Malonumu prie visų savę» 
nepasmerksi, o šiurkštų nu ne 
kitus, tik save apdergsi.

JUOZAPAS
ZBARAUSKIS

Ą lirė b irže lio  10 d., 1956 m., 
2:45 vai. p o p ie t, su la u k ę s  44 
m e tų  am ž iau s .

Kilo iš R aseinių '.apskričio, 
K ark lėnų  parapijos. Užkalnių 
kaimo.

A m erikoj išgyveno 23 t r i e t u s .  
• P aiiko  didėliam e nuliūdim a 

seserį Sofiją > Loveiktonę, Švo
gerį Jokūbą, sesers sūnų P e 
trą , pusbrolius, pusseserį ii- gi
mines'; o L ietuvoj brolį A nta
ną, seserį L iudviką Sasickienę, 
švogerį Juozapą; pam otę  Oną, 
jos duk terį B arb o rą  ir  Jos sū 
nus: S teponą ir  D om ihlnką. ir
g im in es .

K ūnas pašarvotas 4544 So. 
M arslifield Avė.
. L aidotuvės įvyks pirm adienį, 

birželio  15 d. I š  narnų 8 vai. 
ry to  bus a tlydė tas  j šv. K ry 
žiaus parap . bažnyčią, ku rio j 
įvyks gedulingos pam aldos už 
velionio sielą. .Po pam aldų  bus 
nu lydėtas į Šv. K azūniero  k a 
pines.

N uoširdžiai . kviečiam e visus 
gim ines, drangus-ges ir  pužy- 
s ta tūus-as  dalyvauti šiose la i
dotuvėse.

N uliūdę: Sesuo, švogeris, Se
sers  Sūnus, Pusbro lia i, P usse 
se rė  i r  Giminės.

Laidotuvių direktorius. I, J. 
Zolp. Tel. B O Ulevard 5203.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
KELNER — PRUZIN

M oteris p a ta rn a u to ja
C20 W. 15th Avc.

z G eriausias p a ta rn av im as 
P b o n e  9000 S

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS

Geriausias naminis . ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda už 
žemiausias kainas, -kurias’ galima jį 
parduoti. Ateikite palyginkite mū
šy kainas su kilę. kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūšy kainos ma
žesnės.

MBS, ANNA BITTIN’S MONUMENT V M S
3958 W. l l l th  St., prie Crawford Avė. BEVcrJy 0095

(Skersa:! šv. Kazim iero Kapiniu).
.Sis didelis ižperd&vfmas $vy:ęs£a dėlto , k ę ū  cš  nepejieg iu  užlaikyti 

dv ie ju  ULmiŲ. * fuRS. ANhfA
«&> ■ į , j , ,,, . ...............................

Šv. Baltramiejaus parapijos 
mokykla vėl išauki ėjus ren
giasi išleisti geroką būrelį pa
rapijos vaikučių. Mokyklos 
baigiinas, • įvyks,;: bį^žeUp. 14, d. 
Vaikų; mpjįyklą baigimo nįkil- 
liie kasniet esti maloni, žavi 
ilga, įspūdinga ir ilgai išsi
laiko atmintyje.

Nuvykęs pas kleb. kun. Kla 
šen gavau progos bent pažve
lgti į jo parapijos trobesius. 
Atlikęs savo reikalus, neiške
nčiau, ir. turėjau didelio no
ro, padaryti vizitą Švenčiau
siam- ir ta  pačia proga pama
tyti jų  bažnyčios vidaus pusę. 
Po maldelės, žvalgausi, einu 
iš vietos į vietą. O, kaip čia 
viskas. įspūdinga, didinga, ma
jestotiška. Mūsų maldnamis 
prieš šį vokiečių maldos na
mą niekas. Greitai atsipeikė
jęs susigriebiau, atsiminiau: 
juk ir mes už juos nesame 
prastesni Dievo akyse ir mū
sų bažnytėlėje turime Šven
čiausiąjį. Supratau, kad ne
svarbu pats trobesys, bet kas 
tame trobesyje esama.

Nemanau, kad ir kitas kas 
pasakytų, kur šiandie randa
si pirmieji baigusieji parapi
jos mokyklą. Jų  šimtai baigė 
mokyklą, o ant pirštų gali 
juos suskaityti. O kad mūsų 
jaunimas turėtų senesniųjų iš 
mintį, supratimą, jie nedary
tų savo -bažnyčioms nuoskau
dų; mūsų bažnyčios nevilktų 
skurdo naštos. Mūsų jaunimui 
yra kas pasakyti: jeigu jūs 
mintysite kaip seni, jūs jau 
esate seni; žiūrėkite kiek se
nieji mažai nuveikia, padaro; 
jiems šis - tas begaliniai, o 
jums nėra nieko negalima. Bet 
irgi yna būtinai žinotina: se
nieji ką daro, padaro ir  nau
dingai ir pelningai ir sau ir 
pačiam jaunimui; jaunimas 
dirba daug, bet jų  darbas da
žniausia yra bergždžias.

Šv. Baltramiejaus parapijos 
metinis piknikas įvyks sek
madienį, bil’ž. 28 dieną, Ser
bų uai‘k-?.aPr. Dapkus. J . Bu 
tkusj J . Leskys ir  T. Staniu-

Gražiai Pagerbtas

MASPETB,, r,. 1. Geg. 29 
d. lępni Jonas BŪikūnas minė
jo savo 10 metų kunigystės 
sukaktį. Rytą 9 vai. atlaikė 
iškilmingas šv. Mišias asistuo
jant kun. J . Aleksiūnui dia
konu ir kun. K. Paulioniui su- 
bdiakonu, kun. P. Lekešiui ce- 
remonijoriiuųi. Choro dalis 
giedojo prie vargonų. Vakare 
sodaiietės paruošė vakarą, į 
kurį atsilankė apie 500 -žmo
nių. Jų  tarpe buvo kun. J. 
! Aleiksiūuas, kun. J. Laury- 
naitis, dr. J. Petrauskas ir 
red. K. Vilniškis.

Birželio 14 d., parapijos 
svet. įvyksta parapijos moky
klos mokslo metų užbaigimas. 
Bus graži ir labai įvairi pro
grama, kurią išpildys moky
klos visų skyrių vaikučiai, va
dovaujant mokytojoms Šv. Ka 
zūniėūo šfes'ėrtthš’?' Visus prašo
me skaitlingai dalyvauti.

VENETIAN MONUMENT C O ,IN C .

Šarkis Kumščiuosis 
Birželio 25 d.

Kas met, prie parapijos pri
klausančios draugijos sureng
davo sėkmingą parapijos nau
dai pikniką. Klebonas išva
žiuodamas į Lietuvą ragino 
dj ĵsįįs, padaryti .taip pat ir šį
met, bet kol kas nieko nesi
girdi. Būtų labai puiku, kad 
dr-jų valdybos ar atstovai pa
sitartų ir surengtų parapijos 
naudai pikniką. Geriausias lai 
kas būtų tą  padalyti liepos 
mėnesį. Lauksime. Rap.

Išdirbėjai aukštesnes rūšies pamink
lu ir Grabnamię

Didžiausia paminklą dirbtuvė 
Chicagoj

Suvirš 50 metą prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
. taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui 
šymesnią Chicagos Lietuvių

527 N. WEST£BN AVL
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3
Chicago, Ulinois.

Šarkis už kelių savaičių vėl 
pasirodys ringėj. Jau sutartys  ̂
pasirašytos jam dėl kumšty
nių birželio 25 d«> Fenway pa
rke, Bostone. Šį sykį jis su
sitiks su jaunu sensacingu ku
mštininku iš Pacifiko pakraš
čių, būtent su Pliil Brubaker, 
iš Kalifornijos. Kumštynės 
bus 10 roundų. Šai’kis vėl ba
ndys parodyti, kad jo lietuviš
ka kumštis dar nesurudijus.

Brooklynas Prieš 
90 Metu

G liaunant namus Brooklyn 
Bridge aikštėje, po vienu mū
ru rasta dėžė su dokumentais 
ir laikraščiais. Laikraštis — 
“ Brooklyn Daily Eagie”, iš 
1847 m. lapkričio 20 d., visai 
gerai j išsilaikęs. Tais laikais 
lailcraščius spausdindavo ant 
skudurinio- popierio. Laikraš
tyje rašoma, kad tuomet būta 
Brooklyne 59,566 gyventojų ir 
kad mūro namus prie Pearl 
ir AVilloughby Sts. galima bu
vo pirkti už 1,800 dolerių.

lis kartu su parapijos komite
tu ir visų draugijų atstovais 
dirba ir dienomis j r  naktimis, 

i Tildmes turėti nepaprastą pi
kniką- Bėglias

CHICAGOJE
VT f-

LRKSA Narių 
Dėmesiui

Šiais metais LRKSA mini 
auksinį jubiliejų. Šis nepapra
stas įvykis išjudino- visų kuo
pų narius. Kiek girdėt, ne tik 
išrinkti atstovai rengiasi į'

TOLOSEFAT
MJss M. Katnrr of Drooklyn, N. V. 

vrltea: "Havo used Kruschcn for the 
pa«t 4 months and havo not only loat 35 
pounda būt foel so muoh better in  svety 
way. Even for pcoplo vrho don't caro to 
reduoe, Kruschcn is vvonderful to kecp 
the system hcalthy. I  bsiog a nurso 
shoiuld know for I’vo trlcd so muny 
thlDfs būt only Krusohen ansvrcrod all 
purposes." (May 12, 1032).

TO lOM fat ŠAPELY and HARMLESS- 
LY, tako a half tcaspoonful of Kruschcn 
Balta ln a glass of hot woter In tho 
tnornlng before breakfast—don’t  mlss a 
mornlng—a bottle that lasts 4 weoks 
costs būt a trlfls—get Kruschen Salta s t  
any drugstore ln America. I f not Joy- 
fuUy satisfled after tho flrst bottle— 
money back.

Stop  
Itching  

SRin
ŽEMO . g re ita i a tle idžia  skausm ą 

nuo niežimo ir  rintnvorm  —  paleng
vina niežim ą, eezemą, sp au g ą  sk au 
dėjim ą i r  k ita s  panašias odos li
gas. P e r  25 m etus ŽEMO y ra  v a r
to ja m a s  įmilijonų žm onių, k u rie  g e ria  
jį kaipo švariausią , saug iausią  i r  a t-  
sakom ing iausia  v a is tą  šeim om s. Už
tv irtin ta s  GOOD H O U SEK EEEP1N G  
BUREAU, NO. 4874. 35c, 60, $1.
Visose vaistinėse.

L A ID O T U V IŲ D IR E K T O R IA I
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

A. Masalskis 3307 Lituanica A ve.
Pbone BOUlevard 4139

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

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

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

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

Ezerskis ir Sūnūs 10731 S. Micliigan Avė.
Tel. PULhnan 5703

LachauriczirSunai 2314 West 23rd Place
Phone Canal 2515

IF .E ude ik is 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742
Skyr.—4447 S. Fairfield Avė'.

S. C. Lackauiicz 42-44 E. 108th Street
Phone PULlman 1270 
arba CANal 2515

J. Liulevičius 4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

S. P. Mažeika 3319 Lituanica Avė 
Phone YARds 1138

AAIBULANCE PATAKNAVIMAS MENĄ IR NAKTĮ

J.F.EUDEIKIS I
Yards 1741-1742

L



n R  a n o  a s Penktadienis, birželio 12, 1936

, VIETINĖS ŽINIOS
ŠAUKIAMAS TĖVŲ MARIJONŲ 

RĖMĖJŲ SVARBUS SUS-MAS
Vakar pranešiau, kad bir- 

ielio 14 d., 2 vai. popiet, Tėvų 
Marijonų Cįicagos apskrities 
rėmėjų susirinkimas įvyks Ma 
rijos Kalneliuose, Hinsdale, Il
linois. Gal, ne vienas, sakys, 
kam ta's susirinkimas šaukia
mas Marijos Kalneliuose; o 
štai kam, dėlto, kad norėda
mi sėkmingai i r  gerai prisi
rengti, šiame susirinkime da
lyvaus visa Tėvų Marijonų 
Seminarijos vadovybė, kuri 
patieks planus ir nurodymus, 
kaip prie tų iškilmių rengtis. 
Čia ir glūdi visa svarba, nes, 
trumpu laiku prisiruošti ir 
iškilmingai pasirodyti, reika- 
lįiga  ir pačių Tėvų Marijonų 
pagalba.
B Tat, brangieji rėmėjai, prie- 
teliai ir “ Laivo-” skaitytojai, 
kurie sekate visus Tėvų Ma
rijonų nuveiktus ir veikiamus

darbus, ir matote jų sekmin> 
gų darbuotę, prašomi būtinai 
jame dalyvauti, nes juo dau
giau g'alvų, daugiau ir gerų 
minčių. Dalyvaudami ir  sau 
skriaudos nepadarysite, bet 
tinkamai sekmadienio dienos 
laikų’ sunaudosite tyrame ore. 
Jei kas nors neturės= kaip ir 
kuo nuvažiuoti, prašomi at
vykti į West Side, Aušros Va
rtus, o čionai kreipkitės prie 
Brolių Marijonų, ypač brolio. 
Vladislovo, kuris jumis aprū
pins.

Labai nuoširdžiai prašoma, 
kad iš kiekvienos Chicagos 
lietuvių parapijų kolonijos bū
tinai dalyvautų.

Kaip vakar pranešiau, po 
susirinkimo Tėvai Marijonai 
visus gražiai pavaišins.

Susirinkimas labai svarbus. 
J. Kulikauskas.

DAR IŠ A. L. R. K. FEDERACIJOS
CHICAGOS APSKRITIES SUS-MO

Sf Birželio 3 d. sus-mas įvyko 
Aušros Vartų parap, svet. Su
sirinkimų- atidarė maldai pinu. 
I. Sakalas. Užrašai pastarojo- 
sus-mo perskaityti rast. B. 
Kazlausko.

Pranešimai. Dr. A. Račkauš

mpintaS. Apskritis pilnai su
pranta sesučių Kazimieriečių 
visiškų savęs išsižadėjimų, kad 
tik daugiau atnešti naudos vi
suomenei sekančioms kartoms, 
ypač Dievo garbei, Bažnyčios 
ir tautos naudai, žada viso-

ir jo žmonos išleistuvių į L ie-! keriopų pagalbų vedant nau- 
tuvį komisijos nariai K. Srin- Imtiną statybą patalpą pra- 
bienė ir B. Nenartonis prane-! plėtimui. Kadangi statyba, pa 
še, kad atsisveikinimas nusi- i prastai, rišasi su stambia: pa
lėkė grąžau net; kaip tikėta- .skola- ir nuošimčiais, kas la
ši. Svečių buvo pilnas kam- bai apsunkintų sęšel'es ir taip 
barys. Padėkota komisijai. Jau sunkios skolos prislėgtas, 

būtinai reikia, kad visuome
nė visais būdais paremtų A. 
R.’ D. parengimus vienuolyno 
statybos fondo sukėlimui taip 
lygiai, kaip ir TT. Marijonų 
prie seminarijos koplyčios sta
tybos fondų.

Kadangi Feder. apskritis ne

Iš Šv. Tėvo vardadienio ir 
abiejų enciklikų “ Rerum No- 
varum” ir  “ Qn*adragesimo 
Anno” paminėjimo gerb. 
kun. M. Urbonavičius*, M.I.C., 
pranešė, kad tokiam parengi
me paskaitų, klausytojų turė
jo būti keli tūkstančiai, dau
giausiai darbininkų. Tačiau turi iždo ir negali įstaigų -me- 
susirinko vos keli šimtai. ‘džiaginiai paremti, ta t aps-

Užkįaustas “ Draugo” red. 
Ll Šimutis, ar gavo prof. kun. 
Ražaičio paskaitų apie pirmų 
enciklikų atsakė dar negavęs.
I Antrai prof. kun. Ražaičio 
paskaitai laikas numatytas 
per būsimus Katalikų Veiki- |

Įkritiš visuose susirinkimuose 
reikalaus pranešimų iš atsto
vų apie veiklų A. R. D., TT. 
Marijonų Rėmėjų apskr. ir 
visa tai leis per spaudų visuo
menės žiniai.

Trumpi pranešimai bus rei-
mo Kursus. Tada abi encikli- skalaujami iš veikimo visų ce- 
kos bus pilnai išaiškintos da- 'ntralinių organizacijųapskri- 
rbininkams ir profesijonalams. O centralinių organizaci- 

Ųursų rengiiūu vėl apsiėmė jų centrai turės tų  patį dary- 
gerb. kun. M. Urbonavičius, ti su savo skyriais, kuopomis. 
M.I.C. Kad kursai; būtų pa- Šį tvarka prives prie gyveni- 
traukianti, Feder. -apskritis ! ™o judėjimo- ir Katal. akcijo-

‘USions nųoiu šojbsba ui.iujnd 
nizuoti prelegentus.
|  Vilniui Vaduoti Sąjungos 
atstovui V. Uždaviniui nutar
ta suruošti maršrutas. Apskr. 
valdyba sužinojus laikų i r ‘die
nas paskelbs spaudoje.
Z Federacijos Tarybos suva
žiavime birž. 30 d. reikalu ir

je.
Toliau L. Šimutis, LRKSA 

pirm. ir ALRK Federacijos 
centro rast., atsišaukė į pla
čiųjų, ypatingai Chicagos ir 
apylinkių lietuvių katalikų vi
suomenę’ kad kuoskaitlingia-u 
sįa dalyvauti LRKSA auksi
nio jubiliejaus paminėjime ir

30 metų įsikūrimo ALRK F e -!visose P^mogose, ypač
B a eijo s  jubiliejaus reiiain/bendrajampagerbimobankie- 
kuris įvyks sykiu su IxR.KSA,te’ kad sve«ilJ su ^stovais 
auksinio jubiliejaus seimu, a
pskritis bendrai su LRKSA 
apskričiu rūpinsis tinkamai 
pasitikti ir priim.ti suvažiavu
sius abiejų organizacijų atsto
vus ir juos pagerbti, ir išpla
tinti atstovų pagerbimui va
karo ti kietus.

Pranešimas iš Šv. Kazimie
ro ■ Akad. Rėmėjų dr-jos 17 
geimo dėl stokos laiko sutru-

susidarytų bent 500.
Taip pat kvietė Chic. visuo-

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ 
PETER’S BUFFET 

Prieš Highway Teatrų 
Tavern Pale Alus Stiklais.

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

6334 So. Westem Avė.
Tel. Prospect 5086 Cbicago, DL

menę ir veikėjus šį mėnesį ri
mtai. padirbėti Federacijai ir 
Susivienymui.

LRKSA Chiė. apskr. pirm. 
J. Mickeliūnas užprašė visus 
Chicagos lietuvius, inteligen
tus, profesijonalus paremti a- 
pskr. piknikų, kuris bus bir
želio 13 d., Aušros Vartų par. 
Rūtos darže.

Šv. Kazimiere Akad. Rėmė
jų dr-jos atstovė pranešė apie 
dr-jos judėjimų; dėkojo visuo
menei už gražų parėmimų 17 
seimo ir kvietė paremti dr- 
jos piknikų liepos 11 d.; Vy
tauto parke.

Lietuvos. Vyčių atstovas S. 
Šimulis pranešė, kad Vyčiai 
rengiasi tradicinei šventei lie
pos 4 d. sn ypatingomis pa
maldomis- Šv. Kazimiero ka
pinėse ir kvietė tų pačių die
nų paremti pikniką Vytauto1 
parke. , ; *

Sodalietės, kaipo dvasinė o~ 
rganizacija, šventė Šv. Mari
jos Panos, šventę, kurioj da-, 
lyvavo daug žmonių.

K. Sriųbienė Mot. Sų-gos 
atstovė kvietė atstovus pare
mti dabar einamų Sų-gos va- 
D*Q-

Labd. Sų-gos atstovas B. 
Nenartonis pranešė^ kad pik
nikas labdarių ūkyje bus birž. 
21 d. vargšų ir  našlaičių nau
dai. Dėkojo visuomenei už 
gražių paramų geg. 30 d. ka
pinėse ir piknike Vytauto pa
rke.

TT. Marijonų Rėmėjų aps
krities pirm. A. Bacevičius 
pranešė apie gražias iškilmes 
Marijos Kalneliuose prie Ku
nigų Seminarijos statomos ko
plyčios kertinio akmens pa
šventinimo, o po visam pasi
linksminimų Marijonų ūkyje. 
Sėkmės gražesnės, negu buvo 
tikėtasi. Dėkojo visuomenei 
už nuoširdų atjautimų TT. 
Marijonams ir užprašė į jau
kų parengimų Marijonų ūky 
birž. 14 d., sekųiadienį.

Feder. 12 skyrius per A. Va 
lančįų ir K. Sriūbienę pakvie
tė visus atsilankyti -į Šv. An
tano parap., Cicero, III., sida
brinio jubiliejaus piknikų Vy
tauto parke biiželio 21 d. 1

Nutarta pasiųsti pasveikini
mų į Marianapolį, Thompson, 
Conn., Lietuvių Kolegijos de
šimties metų sukakties proga.

Kadangi A. J. Žvirblis, daug 
kataliku visuomenėje pasidar- 

I bavęs, išvažiuoja į Lietuvą 
i apsigy vent, ta t nutarta jam 
Įsurengt gražias išleistuves. Iš- 
I leistuvės bus rengiamos ben
drai Federacijos ir Susivieny-

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.)
M etropolitan S ta tė  B an k  nam e 
V alandos kasd ien  nuo 9 ik i 5 
PenedSlio. Seredos Ir PStnyčlos 

v ak ara is  nuo 6 ik i 9 
Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. RockweII St.
Telefonas R E Pnblic 9600

Telephone: BOUlevard 2800

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

S ta te  4690 P ro sp ec t 1012

KAL & ZARETSKY
ATTORNEYS AT LAW  
6322 So. W estem  Avė., 

V alandos: kasd ien  nuo. 3:30 po p lo t 
ik i 8:30 v. vak . Subato j nuo 1 2 , ik i 

6:00 vak are .
188 W. Randolph St. 

V alandos: kasd ien  n uo  9:00 ry to  
ik i 3:00 po  p ie t.

THINGS THAT NEVER HAPPEN
By GENE BYRNES

|wiūWAT»QNAL Cartoon Co h . Y . i

mo Chicagos apskričių.
L. Šimutis,-Federacijos cen

tro rast., ragino visus Feder. 
skyrius ir  įvairiais katal. or
ganizacijas šį mėnesį užsimo
kėti Feder. centrui savo me
tines duokles..

Nutarta pasiųsti protestų 
Lenkijos vyriausybei ir Tautų 
Sąjungai dėl nežmoniško lie
tuvių persekiojimo lenkų o- 
kupuotam Vilniaus krašte. 
Protestui paruošti išrinkta 
komisja. J. Šliogeris

Vieša Padėka

BRIGHTON PARK. — šiuo 
mi reiškiame padėkų visiems, 
kurie dalyvavo mūsų sidabri
nio juhiliėjaūs iškilmėse ge
gužės 24 d.: Nekalto Prašid. 
P. Š. draugijai, Šv. Pranciš
kaus seserų rėmėjų 2 skyr., 
Šv. Kazimiero seserims už do
vanai papuošimų bažnyčios ir 
svetainės; kun. S. Joneliui už 
pamaldas, kleb, kun. A. Bris- 
kai už atsilankymų į puotų: 
kun. K. Žvirbliui. O. P., už 
programos vedimų; kun. L. 
Draugeliui, M. I. C., Romoj 
už .prisiųstų sveikinimų ir do

vanėles iš Šventosios Žemės; 
kun. K. Toliušiui iš Munde- 
lein už pasveikinimų ir šv. Mi 
šias mūsų intencija, varg. J. 
Kudirkai už gražų pri rengi
mų choro ir chorui už gražų 
giedojimų, taip pat daininin
kei O. Piežienei; visiems kal
bėtojams už širdingus linkėji
mus; zakristijonui P. Zobe- 
riui už patarnavimų bažny
čioj; komisijai už pasidarba
vimų: P. Vaičkauskienei. O. 
Pocienei, šeimininkėms: P. 
Kvedėrienei iš Cicero, Norbu- 
tienei, Jucevičienei, Jokubaus- 
kienei ir Siękauskienei, soda- 
lietėmš už patarnavimų prie 
stalų, Kiseliui i r  Blažiui už 
pasidarbaviinų svetainėj. Dar 
kartų visiems ačiū už suteik
tas dovanas ir  kas tik kuo 
prisidėjo prie pagražinimo mū 
su jubiliejaus ir  suteikimo 
mums didesnio džiaugsmo.

Visa tai pasililcs mums am
žina atmintis.

Jeronimas ir  Ona Kazragiai 
ir šeima

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

E M IL  D EN EM A R K  IN C , 
Autorizuoti Pardavėjai 

B U IC K  - C A D ILLA C  - LA SALLE
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI

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

BUICK '36, —  6 Sedan. JĮadio k a ip  n au jas  . . . . . . . . . .
BUICK '34, 7 Sėdan, tobulas, g u ra n t................................
CADTLLAC '34, —  5 Sedan. puik ia i išrodo 
BUICK '30, —  5 Sedan, g-erai bėgantis , ,
CADITJ*AC '31. — 6 Town Sednn .......................
CADILLAC '30, —— 5 Town Sedan, ■ geram  stovy . . .  .

; CADILLAC '29, —  5 Town Sedan . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .
C H EV R O L ET '31, —  2 D oor Sodan, gera i bėga . . . . . .
C H EV R O L ET '30. —  5 Sedan, g ražus m ažas ka ra s  
DODGE —  2 D oor Sednn, geras  p irk inys . . . . . . . .
FORD ’3Q. —  2 Coupe, gerai bėgan tis  . . . . . . . . . . . . . .
ESSEX  '30,' 5 Sedan. gero j tv a rk o j. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LA SALLE '32, —  5 Sedan, tobu la i bėga . . . . . . . . . . . .
LA SALLE '30. —  6 Sedan. gero j tv a rk o j . . . . . . . . . . . , .
LA SALLE '30, —  7 Sedan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
GRAHAM '29, 2-4 Coupe, geras  p a ta rn a u įą s  k a ra s  . . . .
H U PM O B ILE '31, 5 Sedan, geras k a ra s  . . . . . . . . . . . . . .
LTNCOLN '81, 7 Limo. tobu lam  stovy . . . . . . . ’. . . . . . . . .
LINCOLN '33. — _7 Sedan, to b u la m  stovy . . . . . . . . . . . . .
LINCOLN '31, —  Sport Phaeton. kaip  n au jas  . . . . . . . .
LTNČOLN '30. —  7 Town Car. labai švarus  k a ra s  . . . . . .
OLDS 6 '34, —  2 D oor Sedan, tru n k , g e ra i bėga . . . . . .
PACKARD 120 '35, —  5 Sedan, m ažas 8, k a ip  n a u ja s  . 
PACKARD '34. 6 Sedan. labai pu ikus gurant . . . . . . . .
PACKARD ’30, 6 Club Sedan. tru n k . geram  s to v y . . . . . .
PONTIAC '34, 2 Coupe, tobu lam  stovy . .................................
PLYM OUTH '34, 5 Sedan. pu ikus m ažas k a ra s  . . .  . . . . . . .
P IE R C E  '33. 7 Sedan, labai p u ik u s  ...................................
ST U D E B A K E R  '34, 2 Coupe, tobu las. 8 cyl. .....................

Įm a in y k ite  savo seną. karą. liberališkom  
saugaus, a tsakančio  karo . B alansą  g a lite  ,s,mok^ rfn1flnr 
vals išm okėjim ais, in im a n t p ilną ap d rau d ą . v a rto ja n t 
m ažai k a in u o ja n tį G. M. A. C. p laną.
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3 8 6 0  Ogden Avė. - Chicago  
C ra w fo rd  4 1 0 0

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

Nedaug Yra Veikėjų, 
Kurie Neieškotų

Garbes.

Nesykį esame girdėję prie
žodį: “  Je i nori- laimėti vardų 
garbingo veikėjo, pats dirbk,' 
o nesisavink darbų pranokė
jo” . Tame pasakyme daug 
reikšmės.

Šiais laikais daug yra vei
kėjų, kurie nenuilstančiai di
rba, bet daug yra ir  veikėjų, 
kurie tiktai didelės garbės pa 
geidauja. Jie taip nusistatę: 
kokiame veikime nebus gar
bės, visai ten neina darbo dir
bti, visai juo nesirūpina. Ma
žai yra tokių, kurie iš tikros 
širdies darbuojasi.

Vienas tų, kuris darbavosi 
lietuvių gerovei ir  neieškojo 
sau garbės, yra Antanas Žvir-, 
blis. Dirbdamas jis tiktai no
rėjo*, kad jo darbas būtų kuo 
geriausiai nuveiktas.

Susivienymo ir Federacijos 
apskričiai matė jo veiklų. Dėl 
to jam dabar važiuojant į Lie
tuvą nutarė surengti išleistu
ves.

Išleistuvės įvyks birželio 18 
d., Aušros Vartų parapijos 
svetainėje, 2323 W. 23 place. 
Kviečiame visus atsilankyti ir 
ištarti A. Žvirbliui atsisvei
kinimo žodį. Ieva Lukošiūtė

REIKALINGA TARNAITĖ*

REIKALINGA tarnaitė. Būti nak
timis. Nuosavas kambarys. Alga: 
$7.00 į savaitę.' 4952 No. Central 
Park Avė. Telefonas: JUNiper 3133.

1 REIKALAUJAMA moteris namų
darbui. Turi būti naktimis. Pašau
kite. KAMENEAR, RQGers Park 
3353 arba DEArbom 0490.

REIKALAUJAMA moteris tarp 30 
į ir  45 metų amžiaus namų darbui. 
Lietuviu namuose. Būti naktimis. 
Kreipkitės: LAZUK, 6815 So. Eme- 
rald Avė.

REIKALINGA mėigina, tarp  25 ir 
30 metu amžiaus, namų darbui. P ri
tyrusi. Būti naktimis. Alga: $5.00 Į 
savaite. 3461 W. 16th Št. Telefonas: 
CRAwford 0484.

MALIAVOJIMO KONTRAKTO- 
RIUS

MALIAVOJIMO kon traktorius — 
Dekoratorius. Malinvojų senus ir 
' ,nuius namus iš vidaus ir iš lanko. 
Kreinkitės: PETER GRYBAS. 6127 
Sn. Manlevrond Avenue.- Telefonas: 
REPnblic 5332.

RENDON FLATAS

RENDON 4 kambarių fintas ant 
75tos taip  _ Stony Tsland ir  South 
Cbicago gatvekarin linijų. Pagei
daujama. rcndauuinko, kuris supran
ta anie namu pataisvmus. Kreipia
u s :  Box A. G., c-o “ DRAUGAS” , 
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UL

KAMBARYS RENDON

KAAIBARYS rendon. Norėdami ga
lite gauti ir 2 kambariu. 2 šeimy
noj; bnngaloAv. 7042 So. Campbell 
Avė.

BIZNIO PROGA

PARDzVVIMUI garadžius ir  taisy
mo šapa. su visu stalai ir prietai
sais. Labai prieinama kaina, $500. 
VICtory 5540.

PARDUODAMA TAVERNA

PARDUODAMA taverna. Biznis ge
rai išdii'btas. Savininkas apleidžia 
miestą. 3901 So. Archer Avė., te
lefonas: LAFayette 3384.

PARDUODAMA TAVERNA IR  
VIEŠBUTIS--------------------------------------------------- - |

PARDUODAMA taverna ir 36 kam
barin viešbutis. Batbs ir  shower
batbs ant vietos, 
per daug metų. 
dnrmiesčio ir

Biznis išdirbta 
1 mailė nuo vi- 
mailės nuo Lake

Micbigan. Parduodama pigiai, nes 
savininkas važiuoja Lietuvon. 1243- 
45-49 So. Michigan Avė.

P ran e š im a i
Siuvėjų Lokalus 269 A. C, 

W. o-f A. susirinkimas įvyks 
birželio 12 d., 7:30 vai. vaka
re, Amalgamated centro na
me, 333 So. Ashland Blvd. Vi
si lokalo nariai prašomi at
silankyti. Bus daug svarbių 
reikalų svarstoma, ir delega
tai ptieks suvažiavimo rapor
tų. F. Prusis, sekr.

ĮDOMI NAŠLAIČIŲ AUK
LĖTOJA LIETUVOJE

Telšių apskr. Rietavo Iciini- 
gaikštienės Oginskienės pata
riama, Rietavo valsčiuje Ka- 
lakntiškės kaimo gyventoja 
Lubaitė, pradėjo globoti i r  
auklėti apylinkėje esančius 
našlaičius i r  pamestinukus. 
Kunigaikštienė Oginsldenė vis 
mažiau jų rėmusi, i r  pagaliau 
jai teko pačiai vienai savo ne
laimingais- anldėtiniais rūpin
tis. Lubaitė jokio turto netau
ri, todėl vaikučius maitindavo 
gauta iš gerų žmonių išmalda. 
Dabar garsio Rietavo vals
čiaus nuskriaustųjų i r  pames
tųjų vaikučių auklėtoja tu ri 
87 metus amžiaus. P er visa 
savo gyvenimų išaugino 16 
vaikų, kurių didelė dalis buvo 
pamestinukai. Kai kuriuos au
klėtoja leido gimnazijom Da
bartiniu metu senutė dar tu
ri du auldėtiniu, kurie dirba 
prie miško darbų ir  geradarę 
savo auklėtojų užlaiko.

REAL ESTATE FOR SALE 
Namai^Žemė Pardavimui

PIR K IT NAMUS DABAR! 
Pakol, kainą namų pakils, dabar 
yra laikas pirk ti namus paiintus už 

J moreričius. Kainos pradeda kilti, 
todėl, dabar yra laikas -pasinaudoti 
ženionu® kainomis nejudinamo tu r
to.

Sekanti namai yra siūlomi 
pardavimui:

MARQUETTE PARKE:
Tuščias lotas 25x125 ant 
69-tos gatves, arti Talmąn 
Avenue

1638 Modemiškas' dviejij aukščių 
mūrinis namas su Englisb 
skiepu, garu šildomas. 
Dviejų karų mūrinis gara- 
džius. Lotas 30x125.

’BRIDGEPORTE:
3626 Penkių kambarių medinis 

namukas, furaąeę šildomas. 
Lotas 25x125.

Virš minėti namai yra gerame sto
vyje ir  taksai yra apmokėti. 

Atsišaukite:
LTTHUANTAN BTJILDING LOAK 
AND HOMFSTEAD ASSOCIATIO> 

713 W est 18th Street, 
Cliieago, Illinois

arba :
.TOHN P. EWALD 

840 W est 33rd Street, 
Cliicngo. Illinois

PARDUODAMAS gražus 2 flatų 
namas. Antras nuo kamno. Savinin- 

jkas apleidžia, miestą. 7004 So. Cam 
pbell Avė. <

DIDELIS BAUGINĄS

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

PARDUODAMAS gražus 2 flatų 
namas. Tvirtai pastatytas. 4 kam
barių flatai. Nauja Šildymo sis
tema ir nauji vandens prietaisai.. 
Apdengti porčiai. 2 kam  garadžius. 
Turi parduoti už labai žemą kainą. 
Patogus susisiekimas. Kreipkitės: 
2307 S. Kirkland Avė., netoli 22 
gatvės, Chicagoj.

GREITAM PARDAVIMUI

La Šalie arti 59os 2 po 4is'
medinis . . . . . . . . . . . . . . .  $2650.

Princeton arti 58os 2 po 6is
medinis . . . . . . . . . . . . . . .  $3200.

57th E. of Normai 2 po 5is
medinis . . . . . . . . . . . . . . .  $2500.

Union arti 51os 2 po Sis . . . .  
medinis . . . . . . . . . . . . . . .  $3000.

Wells arti 48os 1% ankšto
medinis . . . . . . . . . . . . . . . .  $900

Wells aria 47os 2 po 6is
medinis . . . . . . . . . . . . . .  $2900.

46os arti Wentwortli 2 po 6is . 
medinis . . . . . . . . . . . . . . .  $1500.

Visi viraminėti namai Finanee 
Co. siūlomi greitam išpardavimui. 
Atsakantiems asmenims mažai rei
kia įmokėti. M. Cluxton, RADcliffe 
2292.


