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! Tautininkai savo dienraštyje "Lietuvos 
Aide" tiesiog naiviškai džiaugiasi, kad jie 
'4 laimėjo'' 

Nioširdaus Dekinpmo Pareiškimas 

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina, 

Jei neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčiama tam tiks
lui pašto Ženklų. ^ ~MMĖ 

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi 5 vai. popiet. 
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — $6.00; Pusei metų — $3.60; Trims mėne
siams — $2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų 
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Lietuvos Šeinio rinkimus. Mes tų 
Aavertam, W e , on spp.^auon. , "¥**&*%*' ^n i a i numatėme ir apie tai 
DRAUGAS" 2334 8. Oakley Ave., Chicago J a u rašėme: Tiesiog būt stebuklas įvykęs, 

^DRAUGAS*' Jei tautininkai būtų pralaimėję. Reikia žino
ki, kad kandidatiį sąraše išimtinai tautinin
kų vardai buvo sudėti. Taigi, kas ėjo bal
suoti, kitaip negalėjo padaryti, kaip tik už 
tautininkus balsuoti. 

" L . A . " taip pat giriasi, kad balsavę 
70 nuoš. visų turėjusių teisę balsuoti. Bet 
kas čia gali pasakyti, ar ištikrųjų taip buvo, 
nes visa. rinkimų mašineriją tvarkė patys 
tautininkai. Dėl "svieto ak ių" balsų priskai
tė tiek, kiek jiems reikėjo. 

Mes turime žinių, atėjusių iš privatinių 
šaltinių, kad, nežiūrint gyventojų teroriza
vimo, jų dauguma balsuoti nėjo. 

Žodžiu sakant, " i š r inktas is" Lietuvos 
" se imas" nėra jokia tautos atstovybė, bet, 
kaip pirmiau jau esame rašę, tik sustiprin
tas tautininkų partijos centralinis komitetas. 

DIENOS KLAUSIMAI 

DĖL UŽDARYTŲJŲ DIENRAŠČIŲ 
LIETUVOJE 

"N-nos" rašo gavusios pranešimų, kau 
Lietuvos valdžia uždarė katalikų dienraštį 
"Rytų" , ir liaudininkų "Lietuvos Žinias' ' . 
Laikraščiai uždaryti visam mėnesiui. Jų re
daktoriai — dr. L. Bistras ir F. Bartkevi-
tienė pašalinti. 

Pranešime sakoma, kad laikraščiai užda
ryti dėl šių priežasčių: 

"Tų laikraščių nusikaltimas buvo 
toks, kad jie a t i sakė spausdinti val
džios įstaigose pagamintus raštus, kurie 
buvo grynai agitatyvisko pobūdžio". 
I r kas čia per nusikaltimas, jei redakto

riai atsisakė dėti tautininkų partijos agita-
tyviškus straipsnius už tokius rinkimus, ku
rių jokiu būdu nėra galima vadinti rinki
mais. Juk jokia kita partija neturėjo teisės 
išstatyti rinkimams.savo kandidatų, taip kad 
balsuotojai neturėjo jokio pasirinkimo. K& į 
dangi buvo tik vienas tautininkų kandidatų 
surašąs, dėl to ir be agitacijos tautininkai 
galėjo " l a imėt i " rinkimus. Tai kam reikėjo 
veisti opozicijų dėti jų agitaty visk us straips
nius ir, jų nedėjus, taip žiauriai pasielgti. 
Ligšiol pasaulis manė, kad tokie dalykai ga
limi tik bolševistinėj Rusijoj ir nacių Vokie
tijoj. Bet ir Lietuvos tautininkai bolševikų 
ir nacių keliais pasuko. 

Keistas ir nežmoniškas yra tautininkų 
nusistatymas šalinti iš vietų redaktorius, jei 
jie nesutinka šokti pagal jų partijos muzikų. 

" R y t o ' : redaktorius dr. L. Bistras yra 
aukšto mokslo vyras, Lietuvos universiteto 
profesorius, buvęs ministeris pirmininkas, 
švietimo ir krašto apsaugos ministeris. Tai 
yra valstybiniai nusiteikęs žmogus ir didelis 
patrijotas. Jam labai gerai yra žinomi Lie
tuvos valstybinio gyvenimo trūkumai ir mū
sų tautos aspiracijos. Jo raštai ir kalbos yra 
pamokinanti, aiškiai nurodanti kelius, ku
riais mūsų tauta ir Lietuvos valstybe turi 
eiti. Tokios stambios jėgos, stovinčios spau
dos ir prie visuomenės vairo, daug gero at
neša. Bet partyviškienis tautininkams, uzur
pavusiems tautos teises, tai nėra pakeliuv 
nes jie bijo šviesos, bijo ir to, kas drįsta 
jiems tiesos žodį pasakyti. 

F. Bortkevičienė " L . Ž . " įedaguoja nuo 
1969 metų. 

Nors po mėnesio laiko gal Ir galės tie 
dienraščiai išeiti, tačiau dr. Bistras ir Bort
kevičienė jų redaktoriais nebegalės būti. 

Sulyg taucminkų išleisto spaudos įsta
tymo, valdžia sprendžia redaktorių kompe
tencijų ir juos tvirtina. Sykį žmogus iš tos 
vietos dėl kokių nors priežasčių jjašalintas, 
daugiau jos užimti negali. 

Kita to spaudos įstatymo keista ir mums 
tiesiog nesuprantama pusė, kati laikraščiai 
priverstinai turi dėti valdžios raštus, minis-
terių ir šiaip valdininkų kalbas ir praneši
mus. Redaktoriams nevalia pažymėti šalti
nių iš kur tie raštai gauti. Nevalia jų trum
pinti. Prieš kiek laiko "Mūsų Laikrašt is" 
pamėgino sutrumpinti vieno valdininko raš
tų ir del to buvo nubaustas 500 litų. Tas 
laikraštis taip pat kol kas dar nepasirodo. 

Iš to galima įsivaizduoti, kaip sunRius 
laikus gyvena privačiai leidžiamieji Lietuvos 
laikraščiai. Tautininkų valdžia varo lauk juos 
iš Lietuvos gyvenimo. Netrukus Lietuvoj 
gali nelikti nė vieno privatine iniciatyva lei
džiamo laikraščio. Paliks vien tik tautininkų 
partijos spauda, kuria, stambiomis sumomis 
subsidijuoja valdžia. Visai bus taip, kaip 
Sovietų B&sijoj, kur per 113 metų žmonės 
nematė kitokios knygos ar laikraščio, kaip 
tik bolševikiškus. 

Amerikos Lietuvių Kolegi
jos dešimties metų įsikūrimo 
ir mano dešimties metų šios 
Kolegijos vedėjo pareigų ėji
mo sukakties proga gavau 
daug prietelingų ir nuoširdžių 
sveikinimų. Esu giliai dėkin
gas visiems — Marianapolio 

polyje); Kun Jonui Am b tu: 
(Hartford, Conn.); Kun. Su 
gustinui Petraičiui (Wbre-*;-
t a , Mass.), K'U). Pranui SUŠ-
kaičiui (Oi'b:iuge<, Mass.); 
Kun. Pranu 3 orui (Lawren.ee, 
Mass.); Kun. Juozui Valantie-
jui (\Vaterbury, Conn.); ii 

Kolegijos ir savo GG. Priete-JKun. Pranui Strakauskui (Lo-

LIETUVOS RIAUŠIŲ PRIEŽASTYS 

Tuo klausimu "Dai to i i i ikas" rašo: 

"Kam tie visi sukilimai ir susišaudymai f 
Priežasčių yra perpilnai: bolševikų agitacija, 
ūkininkų nepasitenkinimas, " s e imo" rinki
mai, laisvės, varžymas, piliečių nelygybė, val
dininkijos "surusėj imas" ideologijos žvilgs
niu, (reikia turėti omenyje, kad Lietuvos 
valdininkai puikiai nukopijavo rusų biuro
kratizmų) na, ir tautininkų neapdairumas, 
kurie mano, kad piliečių nepasitenkinimų ga
lėsiu ginklu numalšiiįti. Jąu vienos tų prie
žasčių pakaiika riaušėms sukelti, o čia.,jų 
devynios galybės. Pasirodo, kati demokra
tiškoj Lietuvoj fašizmas neprigyja. 

"Bereikalo norima įkalbėti, kad bolše
vizmas Lietuvoj neįmanomas. Komunizmas, 
žinoma, ten neprigis, nes jis niekur negali 
prigyti, bet bolševizmas, kurs yra ne kas 
kits kaip moralinė žulikystė, gali įsiveisti 
visur — greičiausiai ten, kur dorovinis žmo
nių lygmuo yra žemesnis. Taigi bolševizmas 
Lietuvoje yra ne tik įmanomas, bet jis artėja 
proporcingai su mažėjimu tautos dorovės. Iš 
čia aiški išvada, kad laisvamaniai, pakas-
tlami tikėjimo ir doros autoritetų, skina ke
lių bolševizmui. Politines klaidas galima pa
taisyti, vyriausybės sųstatų galima pakeisti 
— tai vis laikini dalykai. Bet kuomet doro
vinis tautos lygmuo krinta žemyn, kuomet 
įsivyruoja ištvirkimas, kilnūs principai nyk
sta i r užviešpatauja materialistinis egoizmas 
bei ieškojimas asmeninės naudos ir įvyksta 

liams, kurie linksmosios suka 
kties proga atsiuntė savo svei
kinimus. Šie sveikinimai buvo 
tikras gyvybės vaistas nuo 
vargų ir rūpesčių susprogu
siai širdžiai ir padrąsinimas 
dirbti šį darbų toliau su dide
sniu uolumu bei pasiaukojimu. 

Visupirma reiškiu giliausios 
padėkos žodžius savo didžiau-

well, Mass.). 
Lygiai labai nuoširdžiai dė

koju ir kitiems G G. Dvasios 
Vadams, kurie savo aukomis 
ugdė šių Kolegijų ir reiškė 
savo sveikinimus: — Kun. Jo
nui Švagždiiui (Brockton. 
Mass.), Kun. Pranui Virmau 
skiui (Boston, Mass.), Kun. 
Jonui Balkūnui (Brooklyn, N. 

šiam Prieteliui ir Globėjui Jo 'Y . ) , Kun. Jonui Vaitekūnui 
Ekscelencijai Vyskupui Pet• į(Providence, R. I.), Kun. Pi
rui Pranciškui Bučiui, kuris ' jui Juraidiui (Atliol, Mass . ) , , g i a U 

savo didele. Bažnyčiai ir Tė
vynei mede buvo mano sva
jonių įkvėpimas; ir įvairių 
kūrybinių užsimojimų suma
nytojui ir vykdintojui Jo Eks
celencijai Telšių Vyskupui Ju
stinui Staugaičiui. 

Kartu labai nuoširdžiai dė
koju Lietuvos Valstybės GG. 
Atstovams — Jo Ekscelenci-

Kun. Konstantinui Vasiui 
(Worcester, Mass.), Kun. Ne 
rbertui Pakalniui (Brooklyn, 
N. Y ) , Kun. Juozui Aleksiū-
nui (Brooklyn, N. Y.), Kun. 
Jonui Kripui - Plytaičiui (Ha
rtford, Conn.), Kun. Dr. Juo
zui Končiui (Mt. Carmel, Pa.), 
Kun. Vincui Puid°kui (AVest-
field, Mass.), Kun. Vaciui Ma-

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS ! lebracijų, šne*k|ų pier tas ce-
j lebracijas, paskui prezidento, 

Yra, tavorščiai, tokia ko-! mimsterių padėkų už celebra-
medijn, kur, rodos, žydas gie-jcijas, jaunalietuvių švenčių, 
da dainų be galo ir laimi prai- jaunalietuvių laužo, jaunalie-
zų. šitokių dainų be galo da- tuvių fondo, jaunalietuvių pik-
bar pradėjo bendras cicilistų nike faito, kitokių navynų nė-
ir balšavikų pruntas ant sa- ra. Atrodo, kad senam krajuj 
vo tavorščių kišenių. Jei ka- dabar tik prezidentas, minis-
da reikėjo lietuviškiems bal- teriai ir jaunalietuviai, o dau-
šavikams aukų džėloj sėdin- giau nieko nėra. Kitokioms 
čių vadavimui, tai dabar tų gazietoms, kurios neturi jau-

'aukii reikės du, tris tyk dau- nalietuvių aprobato, senam 
Bendras pruntas Kly- krajuj dabar negyvenimas, 

velande paznočijo delegacijų,' Dėl to, sakau, Tilžėj ar kur 
kuri turės važiuoti į senų kra- kitur reikėtų pradėti drūka-
jų ir pažiūrėti, kaip ten pa-'voti "Aušrų I I " . 
šistai džėlose mūčija mūsų 
(brolius darbininkus. Tavorš- Kazys Plačiakulnis nuėjo 
Ičių kišenės delegacijai turės pas daktarų Akinaiti. 
išpirkti šipkortes ir dar tam —Dak,—sako Plačiakulnis, 
vikeišinui aukų sudėti. O jei — esu labai silpnas; jau nei 

jai Lietuvos Įgaliotam Minis- jtulaičiui (St. Clair, Pa.), Kun. 
teiiui Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse Porui Povilui Ža
deikiai ir Puniai, ta proga su
teikusiems Kolegijai gausių 
aukų; Gerb. Ponui Lietuvos 
Atstovbės Wasliington, D. C. 
Sekretoriui Dr. Mikui Bagdo
nui; Ponui Petrui Daužvard-
žiui, einančiam Generalinio 

Juozui Baltrūnui (Malianoy 
City, Pa.). 

Daug džiaugsimo atneše :ma
no mokslo draugų sveikini
mai. Nuoširdžiausia ačiū -
Kun. Prof. Mikui Ražaičiui, 
Kun. Pijui Karaliui ir Kun, 
Prof. Vincui Padolskiui (Vil
kaviškyje); Kun. Dr. Kazimie-

Lietuvos Konsulo pareigas rui Matulaičiui (Londone); 
New York, N. Y.; ir gerajam i Kun. Motiejui Stankevičiui 
Prieteliui Gero. Ponui Rafo 
lui Skipičiui, Draugijos Už
sienio Lietuviams Remti Pir
mininkui. I* 

Nepaprastai mane sujaudi
no mano GO. Vyresniųjų Vie
nuolijos Vadovų sveikinimai. 

(Aleksote), Kun. Juciui Si
monaičiui (ElizaiR>th, N. J . ) , 
'Kun. Dr. Mikui Cibulskiui n 
Kun. Dr. Pijui Liutkui (La 

važiuojant ar nuvažiavus į se
nų krajų delegacijų ištiks 
koks triubelis, tada tavorščiai 
turės ne tik Lietuvos darbi
ninkus iš džėlų, ale ir pačių 
delegacijų vaduoti. Vadinas, 
tavorščiai dabar tik tųnėkįt 
dolerių, o minkštos balšavikų 
rankelė* turi gerų kiaurų 
maišų ir dar naujų siuva. 

Sumislijau, tavorščiai, kad 
reikia Tilžėje, ar kur kitur 
Prūsų žemėje pradėti leisti 
lietuviškas gazietas, kaip kad 
buvo prie ruskio Muravjovo, 
kad jos drūkavotų visokias 
navynas iš seno krajaus. Ba 

Salette vienuolijoje); G e r b . | d a b a r K a i m e drūkavojamose 
" D r a u g o " Redaktoriui POnui j&azietose, apart prezidento, 

viskės gerti negaliu, nes, kaip 
tik išgeriu, tai tuoj galva 
skauda. 

— Bloga, — sako jam dak-
taraa — O kada prasideda 
galvos skaudėjimas? 

-Dažniausiai po to, kai iš
geriu viskės, — atsakė Pla
čiakulnis. 

Leonardui Šimučiui; Gerb. \Yi 
Todėl labai nuoširdžiai ačiūLeonsino Universiteto Filologi-
Amerikos TT. Marijonų Pro-jjos Departamento Dekanui 
vincijolui Gerb. Kun. Jonui J. 
Jakaičiui; Lietuvos TT. MM. 

varžytinės del valdiškų vietų, — tuomet ka- ] ? J o v m c į j 0 i u i Gerb. Kun. An 
i * * ^ S 1 * * ? * ^ ,*** « » * ! * » y r ttaMi Petrauskui; ir Amer ika j ndrui Aleksiui (Waterbury, 

Prof. Alfredui Sennui; Gerb. 
Peniai Onai Vosylaitei - Pa
kštienei; Gerb. Ponui Aleksa-

mini.Mterių vardo dienos ee-

Vakar užėjau vienon bar-
bernėn apsikirpti. Belaukiant 
eilės įeina jaunas fircikas ir, 
norėdamas paštukavoti iš bar
beno, sako: 

— Ar tamstai teko kada 
monkė skusti! 

— Da ne, — atsakė barbe
ns. — Bet labai būtų idomu 
pabandyti. Taigi prašau sėsti. 
Būsi rieksi. 

maniškai nusiteikę Lietuvos vadai, prie ko 
veda paneigimas tikėjimo ir doros principų". 

RŪPINKIMĖS SVEČIŲ PRIĖMIMU 

t 

Su sekmadieniu, birželio 28 d., Cliieagoje 

TT. Marijonų Provincijos R.;-i Conn.). 
moję įgaliotiniam Gerb. Kvm 
Vladui Draugeliui. Dėkingumo žocus ten!:a tie

ms TT. Marijonų vienuolijos 
Dideliai vertinu sveikinimus j Kunigams, su kuriais mnn te-

jaunuomenėsjko kartu dirbti ir kurie nettž-z-ymiųjų mūsų 
prasideda didelė organizuotosios Amerikos f auklėtojų ir gaibingų moks'o! miršo pasveikinti — Gerb. 
lietuvių katalikų visuomenės šventė, kuri tę
sis visų savaitę. 

Toji šventė yra iš priežasties Lietuvių 

įstaigų vedėjų ir todėl nuo -į Kun. Aleksandrui Būbliui, 
Širdžiai dėkoju Jo Prakilr-y Kun. Mikui Urbonavičiui, 
bei Vilkaviškio seminarijos Kun. Juozui Mačiulioniui, 

R. K. Susivienijimo Amerikoj aukso jubilie-'Rektoriui Kun. Prelatui Jo- Kun. Jonui Aleksai (Kaune), 
jaus seimo ir A.L.R.K. Federacijos Tarybos nui Naujokui; TT. Mari jotu . Kas mokės švelniau supra-
suvažiavimo. { seminarijos Rektoriui Gert įsti ir jautriau pasveikinti kaip 

nui Jonui ČelMui Morkūnui, reiškiamiems "Studentų Žo-
Studentų Sųjungos Pirminiu- dyje", ir bus tikri Katalikai 

i k ui; "Darbininko" štabo na- ir Lietuviai, 
riams Ponams Antanui Knei- Visiems Jums Gerbiamieji 
žiui ir Antanui Peldžiui; "A- Prieteliai tariu savo Gilų, Nuo 
merikos" Redaktoriui Ponui širdų, Karštų, Lietuviškų A-
Kazimierui Vilniškiui; Dr. Juo čiū! 
zui Leimonui, "Pavasariniu \ Kun. Dr. Jonas Navickas, 
k u " Atstovui Amerikoje; Dr. į 
Juozui Rimavičiui; PP. Brun-
dzams; Ponui Jonui Pilipaus-
kui, "Studentų Žodžio" Re-
daktoriui; Ponui Antanui R.-
vukui; Ponui Juozui Laučkai; 

M. I. C, 
Marianapolio Kolegijos 

Rtktorius 

KĄ VEIKS LIETUVOS 
SEIMAS 

Šios šventės renginio komitetas nuošir
džiai prašo lietuvių visuomenę Chicagoj ir 
apylinkėse gausingai lankytis į šeimines pra
mogas, drauge su visais pasidžiaugti, pasi
linksminti ir tuo pačiu būdu paremti gražius 
tų organizacijų užsimojimus. 

Iš kitur atvykusieji svečiai mūsų tarpe 
turį jaustis jaukiai, būti linksmais ir malo
niai laikų praleisti, kad iš čia išsivežtų kuo^ 
gražiausių atsiminimų. 

Kun. Vincui Kulikauskui; Jo Seselių širdis! Labai tai ver 
Prakilnybei Telšių seminaii tinu ir dėkoju Gerb. šv. Ka-
jos Rektoriui Kun. Prelatui jzimiero Seselių Motinėlei Mr, 
Vincui Borisevičiui; Jo Pra į rijai Kaupaitei (Chicago, 111) 
kilnybei Kun. Kan. Prof. Pra- Gerb. Nekaltojo Prasidėjimo 
nui Kuraičiui; Gerb. K ui 

n 

VIS DAR PRISIMENA 

Žmonės ir dabar dar su pasipiktinimu 
kalba apie sorkes Chicagos lietuvių laisva
manių kapinėse Vainikų Dienoj. Mat, ten 
buvę išstatytos trys ar keturios raudonos 
Sovietų Rusijos vėliavos ir tarp tų vėliavų 
sėdėjo ir kalbėjo senas aušrininkas dr. Šliu
pas. J is buvo apsuptas ne tik raudonomis 
vėliavomis, bet ir "raudonais iais" — komu
nistais ir socialistais. Ne be reikalo Margu
tis padaro tokių' pastabų: "Kapų puošimo 
dienoj, reikėjo tinkamiau pagerbti mirusius, 
o ne politikas varinėti" . 

Kolegijos 
savomis tuk 

liof. Juozui Vaitkevičiui; 
Gerb. Kun. Kan. Dr. Fabijn 
nui Kemėšįui. 

Kolegijos* dešimties nu tų 
tukakties tproga nenrižiau 
džiaugėsi ir tosios 
GG. Mekena e 
tantinėmis ukkomis padėję t;;. 
makalo įstaigų išugdyti. Dė 
kodamas jWns už sveikini-
mus, kartu -.'kojų ir aS tų 
gausių parin.3 kurios Maria-
nr.poliui teko Iš šių G G. Prie-
telių susilaukti — Kun. TOMU) 

Kurui f S/v \»itoii, a.); Kam 
Kaadmienu Kiulu i - Urbtfna 

įviciui (Kini t volėje, Mari.na-

maiio gerosioms rėmėjoms pp. 
Petronėlei ir Elzbietai Strun-
gytems; p. Magdalenai Gry
baitei. 

Paskutinis žodis tenka vi 
sai miniai mano buvusių auk 
lėtinių ne tai, kad juos ma
žiausia vertinčiau. Turiu pri
sipažinti, kad man jie yra 
brangiausi. 

Paskelbus seimo rinkimus, 
Lietuvoje jais kilo gyvas su 
sidomėjimas. Tai yra dėl dvie
jų priežasčių: 1) Lietuva jau 
devynerius metus išgyveno be 
seimo ir 2) dabartinis seimas 
savo sudėtimi skiriasi nuo vi
sų anksčiau buvusių seimų. 

Nemaža jų šian-JTaip pat visus Lietuvos gy-Srselių — nemarios atminties 
Arkivyskupo Jurgio Matule-, . . . . . . . . , , , -„ . -, , (dife jau dirba visuomenes da- ventoin* Hmm^a Ha„^»«o, vičiaus dukterų — Motinėlei , , , . | v e m o J U b «omma klausimas, 

sw ,**_ frb* d a r ( i a u ^ u jų lanko j - j kokius darbus turės atlikti 
vairias mokslo įstaigas — u- i naujasis seimas? M. Uršulei Novickaitei (Ma

rijampolėje); Gerb. Šv. Pran
ciškaus Seselių Motinėlei Ma-
rijai Alioyzai (Pittsburgh, 
Pa.) ; ir Gerb. Seselei M. Im-
maculatai Dvaranauskaitei 
(Scranton, Pa.). 

niveisitetus, seminarijas ir y-
patingai Marianapolio kolegi
jų. J M sveikinimus labai bra
ndinu ir dėkoju Kun. Juozui 
Vaškevičiui, Kun. Dr. Petrui 
Biskiui, Kun. Dr. Alfonsui J a 

Labui nuoširdžiai ačiū irlgminui, Kun. Pranui Skrode 
mano G G. Vienminčiams — 
senesniems ir jaunesniems — 
visuomenės darbuotojams: — 
Penui Mikui Norkūnui, Lie-
t u ros V yči ų k i i rė jui; Ponui 
Antanui Mileriui, Profesiona
lų Sųjungos Pirmininkui: Po

niui, Kun. Adomui Morkūnui, 
Kun. Dr. Juozui Pauliukoniui, 
Kun. Jcmui Jančiui, Kun. Vi 
ncui Č-arniui ir visai miniai 
jaunuolių, kuriuose vi*a mūši; 
viltis, kad jie išliks ištikimi 
savo Alma Mater idealams. 

Naujasis seimas, be abejo* 
savo pareigomis nesiskirs nuo 
buvusių seimų ir dirbs tokius 
darbus, kuriuos jau paveda 
dabar veikiančioji Lietuvos 
konstitucija. Ši konstitucija 
seimui skiria trejas svarbiau
sias pareigas: įstatymų leidi
mų, įstatymų vykdymų ir į-
statymų vykdymo prižiūrėji
mų. Vadinasi, seimas, be įsta-
tvmų leidinio, dar prižiūrės 

C Tęsinys 3 misi) 
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Penk'tadienls, blrSello 26, 1936 

Lietuvos Laisves Paskolos Bonu 
Turėtojams Žinotina 

Nuo liepos mėn. 1 d. prasi-.kuriuo laiku ligi galutino bo-
deda eilinis metinis palūkanų nų apmokėjimo, 
(procentų) apmokėjimas už ' Pačių bonų apmokėjimas 
Lietuvos Laisvės Paskolos bo-|bus atliekamas senąja tvarka, 
nus. Ta TM-ncn h™™ +v.w;+~ .tai yra: nepratęsti bonai bus 

apmokami bet . kuriuo laiku 

• Į - D R A t! O 

Kitaip... 
M 

Jeronimas arba, kaip italai į testonė. J i atsinešė spalvuotų 
sako, Gerolamo, ir sūnus An-j paveikslukų, kurie vaizdavo 

nus. Ta proga bonų turėto
jams bus išduodami nauji ku-
ponų lapai. 

Kiekvienas nono ar bonų 
turėtojas, norėdamas gauti pa 
lūkanas už 1936 me tas priva
lo atsiųsti Pasiuntinybei bo
nus drauge su nustatytos for
mos pareiškimu. Bonus su pa
reiškimais galima siųsti Pa
siuntinybei tiesioginiai arba 
per bankus ar kitas panašias 
patarnavimo įstaigas. Pareiš
kimų blankos yra gaunamos 
Pasiuntinybėje (adresas: Li-
tlmanian Legation, 2622 — 16 
Street, Washington, D. C ) . 

Dabartiniu laiku esama dvi 
bonų turėtojų rūšys: vieni, ku
rie yra pratęsę bonus, ir ant
ri, kurie juos laiko be pra
tesimo. Naujiems kuponų la
pams gauti tarpe šių dviejų 
bonų turėtojų rūšių nėra jo
kio skirtumo: ir vieni ir ant 

ligi galutino bonų išpirkimo 
termino, o pratęstieji — ne 

(anksčiau jų pratęsimo laiko 
j Bet ir pratęstus bonus, kurinį 
, apmokėjimo terminas sueina 
šių metų liepos men. 1 d. 
(kaip jau buvo pasakyta) ga
lima pasilaikyti bet kuriam 
laikui lyginai taip, kaip ir ne-
pratęstnosius. 

Dar vienas, ypatingo dėme
sio, vertas dalykas. Bonų tu
rėtojai, kurie, gavę naujij ku
ponų lapus, panorės, kad bo
nai būtų apmokėti prieš 1945 
m. liepos men. 1 d., drauge 
su bonais privalės gražinti vi
sus neprinokusius kuponus. 

Patariama bonus siųsti Pa
siuntinybei registruotais laiš
kais. Tas reikalinga dėl bonų 
pristatymo saugumo. Taip pat 
pageidaujama, kad tie bonų 

'turėtojai, kuriems reikės tie-ri gali bet kuriuo laiku po Į . 7 T V , ~ "™T7 7 
liepos mėn. 1 d. pareikalauti S 1 ° f T ( " ° P ™ ****** 
nauju kuponu lapu. Tiesa. n m l n o b a n k l l s ) ^ z m t l gmtnS b o 

^nus drauge su naujų kuponų 
lapais, atsiųstų registruotam 
laiškui pašto ženklų 

naujų kuponų lapų. Tiesa, pral 
tęsnsieji bonus jau yra gavę 
palūkanas už 1935 metus, o 
tie bonų turėtojai, kurie bo-
nu nepratęsė, — dar ne. .Bet 
šiems pastariesiems dėl to jo
kio nuostolio nebus. Jiems bus 
apmokėtos 1935 metų palūka
nos tuo laiku, kada jie atsiųs 
pačius bonus apmokėti arba Į 
juos bet kuriam laikui (bet 
neilgiau kaip ligi 1945 m. lie
pos 1 d.) pratęsti. 

Pareikalavusiems naujų ku
ponu lapų bus išrašyta po de
šimts (10) kuponų. Apmokė
dama palūkanas už 1936 me
tus, Pasiuntinybė pirmąjį ku-

Iponą atkirps, o likusius devy
nis drauge su kiekvienu bonu 
pasiųs bono savininkui. Nepa
reikalavusiems palūkanų už 
1936 metus drauge su kiek
vienu bonu bus pasiųstas pil
nas kuponų lapas iš dešimties 
kuponų. Prinokusieji kuponai, 
kaip ir ligi šiol, bus apmoka-

Įmi bet kuriuo laiku. 
Šiuo atveju daug kam, ypa-

Itingai tiems bonų turėtojams, 
kurie pratęsė savo bonus tru-
bipesniam laikui, negu ligi 
1945 m. liepos mėn. 1 d., gali 
;ilti klausimas, kodėl visiems 

Lietuvos Pasiuntinybe 
Wasbington, D. C. 
1936 m. birželio mėn. 23 d. 

KĄ VEIKS LIETUVOS 
SEIMAS 

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

vyriausybės ir teismo darbus, 

tonio arba Antanas, buvo vai 
sių pardavėjai — italai. An
tanas buvo dar jaunas berniu
kas. w ĮW 

Antonio šluostė raudonus o-
buolius savo apdriskusia ran
kove. Reikia, kad vaisiai ži
bėtų, kad ant jų nebūtų negei
džiamųjų dulkių. Kas pirks 
dulkėmis apneštus vaisius? 
Kai Antanas "užaugo", jis 
stojo tėvui j pagalbą. I r nuo 
to laiko jo rankovė gerai at
likinėjo savo užduotį. J į tė
vas mokino, kad yra pavo
jaus, nes pirkėjai tai pamatę 
daugiau jau nebeateitų. Bet 
dabar nieko nematyti, tad ir 
naudojasi Antonio proga. 

Užbaigęs šluostyti obuolius, 
priėjo prie mėlynių ir vynuo
gių. Įkišęs ranką dėžuten, iš 
apačios išėmė geresnes uogas 
ir padėjo ant viršaus kiek 
buvo galima. Retai kurią, uo
gą numesdavo, nors ji jau ir 
buvo gerokai įpuvusi — ją 
kiton dėžėn įdėdavo. Taip da
rė prie kiekvienos dėžės. Ir, 
žinoma, žmonės pamatę gra
žias uogas norėte norėjo jų 
pirkti nežinodami, kad nevl-
sos jos gražios. Kaip jau sa
kiau, Antanas ne vienos uogos 
nemesdavo šalin, oi ne? Tai 
būtu eikvojimas, kaip jį įe-
vas buvo jau nekartą moki
nęs. Kiekviena uoga yra pi
nigas. 

Tėvas girdavo sūnų, nes 
mokąs biznį vesti. Senis Ge-

Mozę, Jokūbą ir kitus patria-
rkus. J i sakė, jog Antonio ga
lėsiąs gauti gerą švarką, j e į 
lankysiąs jos katekizmo pa
mokas. O! Jeronimui tai bu
vo kita pasaka! J i s mirkte
lėjo sūnui (kuris nenorėjo jo
kios mokyklos lankyti, ar tai 
sekmadieninės ar kasdieni
nės). Tėvas prižadėjo sekantį 

] sekmadienį sūnų ten ateisiant. 
Taip ir buvo. Bet ten protes-
tonukai į Antonio nelabai ma-

Antonio Maria, kuriuo jo mo-. 
tina jį pakrikštydino. Jam ne- j 
sulaukus nei vienų metų, mirė, 
motina. Antonio giminės vė
liau jam aiškino, jog ji ture-1 
jus aukštai, aukštai keliauti. 

j 

Tačiau jis nesuprato. Jam ka
žkas sakyte sakė, kad jo nu>-, 
tina buvo labai, labai gera. 
Jeigu ji būtų gyvenus, Anto-, 
nio gyvenimas būtų kitoks — 
jis būtų švarus kaip ir jo drau 
gai. Bet Dievas, vaikščioda-
mas tarp savo gėlių, pamatė ; 

Kotryną Todi ir ją pasiėmė. 
Po savo žmonos mirties Je

ronimas ilgai liūdėjo. Per tas j 
! dienas jis labai paseno, sulin- ] 

loniai žiūrėjo - jį vadindami - k o J a m ] i k o v i e n a s K o t r y I 1 o s ' 
negražiais vardais. Jam ne- atminimas. Tai buvo didelis' 
smagu ten buvo. Atsisakė <iau j o s i o s p a v e i k s l a s sutuoktuvių 
giau eiti. Žinoma, tėvas neži- r y t ą d a r y t a s P a v e i k s i a s k a_ j 
nojo, kas daryti, bet sutiko. b o j ( > m t s i e n o s g r a ž i a i l s i a m e j 
Sūnus švarko neįgavo. kambaryje. Jis buvo apdeng-' 

Sūnus kažkodėl mylėjo Šv. jtas permatomu audeklu. Tas 
Antano bažnyčios kleboną, audeklas, kadaise buvęs bal-
Gal todėl, kad jis dėvėjo šva-, tas, skaistus, laikui bėgant ' 
rią, baltą apikaklę. Antonio neteko savo skaistumo. Ir Ge-
nebegalėjo atsiminti, kad jo rolamo į jį daugiau nebežiū-
tėvelis būtų kada nors devė- / ė jo . Gal todėl, kad Kotryna: 
jęs tikrai švarią apikaklę — jam primindavo apie katali-
kurs retai bi kokią dėvėjo, i kiškų pareigų atlikimą. 
Klebonas turėjo malonią, aiš- * • • . — 

kią tėvišką šypseną. Kunigas • § į a n dį e n Antonio buvo lais- nas> *> bendraamžis, kuris gy-
žinojo šios šeimos padėtį —, y a g mm Ą ^ ^ Tėvas užėmė j v e n 0 v i e n u aukštu žemiau A-
ir j is stengdavosi ją privesti . . ~_ .v_. . . ntonio. Jis nešės katekizmo 

. _ . j jo vieta. Sunūs įsejo į miesto 
prie Dievo. I 

* • # i aikštę. 
Į 

Antonio pilnas vardas buvo' Aikšte ėjo Stasys Norkū 

Demokratų lyderiai. Nacijonalis demokratų pirminin
kas James Farley (kairėj) ir Patriek Nash, Illinois ko-
mitemenas dešinėj Philadeilphia per partijos suvažia-vimk 

knygą. Stasys ruošias priimti 
Sutvirtinimo Sakramentą. 

(Daugiau bus) 

kad turės daug turto. Ir tas 
jam visuomet stovėjo minty 
je. Neseniai jojo apylinkėje 

nes pagal tą pačią konstituei- mirė vienas biznierius. Jero-
ją, Lietuvos valstybės valdžia nimui dingtelėjo, kad ir jis 
sudarą seimas, vyriausybė ir neišspruks nuo mirties, bet 
teismas. Tokiu būdu, seimui jis tą mintį kuogreiČiausia at-
yra pavedamos labai didelės metė. Mirti?! Pirmiausia jis 
ir atsakomingos pareigos uždirbsiąs Antanui pinigų. 

Be įstatymų leidimo, seimas Jeigu kas trukdė pasiseki-
turės nudirbti dar ir visk eilę mą, tuojau reikia to " k a s " 
kitų svarbių darbų. Pirmiau- atsikratyti. Taip mokė tėvas 
sia, seimas prižiūrės vyriau- savo jaunąjjį "biznierių , \ Tė-
sybės darbus, duos jai paklau jvui nerūpėjo kas buvo pra
simus bei interpeliacijų. Vai- ikilna, amžina, šventa. Jis bu-
stybės biudžeto sudarymas ir jvo apsileidęs katalikas, užmi-
vykdymas taip pat bus reika- iršęs savo pareigas ir visa. Ar 
lingi seimo patvirtinimo. Be 
to, tarptautines sutartis pa
tvirtinti turės seimas, o taip 
pat seimo sutikimas bus rei
kalingas kartu pradėti ar bai
gti. Tai yra svarbiausios nau
jojo Lietuvos seimo pareigos, 

bonų turėtojams bus išduoda- 'kurias jam skiria dabartinės 
mi pilni (dešimties kuponų) valstybės konstitucija, 
lapai, o ne tik tiek kupone, Dar yra įdomus klausimas, 

kuriam laikui bonai yra pra- kokiomis teisėmis naudosis .x , _ .— ^ IIUIŲ u i augą, 
tęsti. Atsakymas trumpas: iš- naujojo seimo nariai? Tas tei- kad jis turėtų būti ištikimu 
jluodant pilnus kuponų lapus, . ses irgi nustato konstitucija, kataliku. Vis žadėdavo jau ei-
norima suteikti galimybes bo- Joje pasakyta, kad seimo na- iti — atlikinėti savo pareigas, 
nų turėtojams pasinaudoti mo I rys dėl savo kalbų, pasakytų ibet taip ir pasilikdavo. Tėvas 
karnomis 5 nuoš. palūkanomis'™"—A ' 
>er ilgesnį laiką. Sakysime, 
)avyzdžiui, nors bonas yra 

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yna Toli Keliavę 

L 
Vvskupo P. P. Bučio, M. I. O. "KELIONĖ APLINK PA

SAULI" arba kelionė į "EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS-
. • j - ' TRALIJOJE", su autoriaus -paveikslu ir pasaulio žemė-

rolamo mąstė — ateis diena, , ,aT)-n K e ] i a u t i a p l i n k pasaulį iš lietuviu eal tik vyskupui 
kad turės daug turto. Ir t a s ' Bučiui teko. J is moka savo kelione vaizdžiai aprašyti* 

Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00. n. 
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai ispūdina-a "KELIONfi 

PO EUROPĄ" ir vpač LAISVOJE LIETUVOJE įdo
miu paveikslų net 48. Knyga turi pnsl. 187. Audeklo ap
taisais $1.50. 

TTI. 
Begalo idomūs Kun. J. A. Pauliuko "KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI** Jūrėmis. Azoro Salose, Šiaurinei Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje. Syrijoje. Šventoje Žemėje. E<riptp. 
Ttalijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Bei oi joje. 
Vokietijoje, Lietuvoje. 

Knvga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražiu 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 siuskit mums. 
Cia nuplėšti 

čiausios bažnyčios klebonas 
mėgino tėvą ir sūnų grąžinti 
prie tikėjimo. Bet nepasisekė. 
Tėvas sūnui neduodavo pro
gos pasimokinti katekizmo, 
nei bažnyčion eiti. Ir, žinoma, 
jeigu taip, tai mažai gero bus 
galima iš taip išauklėto vai
ko sulaukti. 

Tėvas dažnai išgirsdavo pa
peikimų iš savo italų draugų, 
i - • • 

Gerbiamai "Draugo" Administracijai: ***** 

ZTSF" £ , P UTT̂ TO KKT.TONfcS — $1.00 
S S ? - T

PIV T VATTTTKAICTO — 1.B0 
arba: U N ' J ' A P A^LHJKO _ 2.00 

2 a S o , U a d r ^ Į 1 Ž k U r , U ° R a t 8 , « '" f < t ' ™ " * • * tris Kelionių knygas 
Vardas. PavardA 

I 
• • • I look ten years younger. My hair I r no longer 
faded and streaked with grey. Once again it has that 
lovely luster and rich shade that John admired so before 
we were married. And I owe it all to Clairol which, in 
one quick 3 - i n - l treatment, shampooed, reconditioned 
and tinted my hair to its present natural-looking beauty**-

• • • 
Ask your beautician about a Clairol treatment for 
your hair. Or write for FREE booklet, FREE advice 
on care of hair and FREE beaufy analysis. 

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

Beverly King, Consultant 
Clairol, Inc., 132 W*st 46ih Street, New York City 

Please send FREE Clairol booklet, FREE advice ond FREE anafysl*. 

. .street 

Name—.»- • • . -i - r • • ! - . • - • 

Address 

City State 

My Beautician l t -

einant pareigas, negali bi.ti/sūnui sakydavo: "Kainuoia 
eiti bažnyčion'', penki centai, 
dešimts ir, kartais, net dvide-

teismo baudžiamas, tačiau už 
'garbes įžeidimą gali būM trau .ucoum» u , Kariais, net dvide-

Tatęstas tik ligi šių metų lic-ikiamas atsakomybėn papras-.šimts centų!" Jam buvo sa-
os men. 1 d., bet, jeigu tokio ta tvarka. Seimo nario asmuo <kęs vienas kaimynas, kad ka-
>ono turėtojas pageidauja bo- !yra neliečiamas. Jį suimti ga- tekizmas kainuoja 25 centus, 
ą pasilaikyti ilgesniam lai- Įima tik seimui sutikus, iš-j "Madonna mia!, tarė senis 
:ui, tai jis tai gali padaryti skyrus tuos atsitikimus, kad 
e jokio nuostolio, nes, ture- jis yra užtiktas bedarąs nusi

kalstamą darbą. 
Tuo būdu, matyti, kad nau

jojo seimo sudėtis ir jo pagri 

DRAUGO" METINIS 

lamas pilną kuponų lapą, jis 
riekvienais metais, pristačius 
>rinokusį kuponą, gaus jam 

įklausomas palūkanas. 
Ar yra būtino reikalo bonų 

skyrus tuos atsitikimus, kad Gerolamo, žiūrėdamas į dan 
gų, " a š tuojau susibankruty 

Įčiau. Kas žino... neužilgo at 
seitų puse dolerio. Aš nesu 
turtuolis — turiu tiktai de-

turėtojams tuč.tuojaus parei- seimų. Tik asmeninio sąstato 
kalanti naujų kuponų lapų? atžvilgiu dabartinis seimas žy 
Ne. Bonų turėtojai galės gan- miai skiriasi nuo visų ligšiol 
ti naujus kuponų lapus bet j buvusių seimų. Tsb 

ndines pareigos mažai kuo šimts tūkstančių dolerių. Ar-
skinasi nuo visų buvusiųjų j gi man nereikia užmokėti už 

vaisių atvežimą nuo laivo? 20 

4Wkx-

Sekm., Liepos-July 12 d., 1936 

centų! Sūnau, užmiršk apie 
bažnyčią. Tik tapk turt ingu". 

Bet vieną dieną atėjo pcro> 

IS KALNELIUOSE" - SUNSE1 
1 3 5 t h ip Archer Avenue 

• i 



DRAUGAS 

DETROITO LIETUVIŲ 2INI0S 
FACTS YOU NEVER KNEW!ff 
^fįTsf^ /S G 6ČYSFR WHKH SMUTS 
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By H. T.Etmo 

WEST SIDE 
Biri. 14 d., Šv. Antano par. 

buvo mokslo metų užbaiga. 
Jau kelinti metai, kaip moks
lo metų baigimo iškilmes bū
na bažnyčioj, kas sudaro gra
žų įspūdį, o ypač kai kleb. 
kun. I. F . Boreisis išduoda
mas diplomus kiekvienam su-

EAST SIDE 
Dievo Kūno švente Šv. Ju

rgio bažnyčioj švęsta sekma
dienį, birž. 14 d. 

T i} pačia; sesučių priruištų 
19 vaikučių pirmę, kartą pri
ėmė šv. Komuniją per šv. Mi
šias 8 vai. ryto. Graži tvarka 
ir gražūs vaikučių rūbai darė 

teikia patarimų, kurie ne vien Į didelio įspūdžio. Kleb. kun. 
mokinio širdyje, bet ir tų, k u- J. čižauskas ta proga pasakė 
rie girdi bažnyčioje pasilieka gražų pamokslų. 
l l £ a n i - J Per sumų ta ;jacia tvarka 

Visos iškilmės mokytojų se-[vaikučiai ėjo procesijoj, 
serų Pranciškiečių buvo gra
žiai prirengtos. 8 skyrių bai
gė šie: Antanas Cernauskas, 
Pranciškus Lapinskas, Kons
tantinas Baibokas, Jurgio Če-
rpavičius, Julius Saplyv, Al
bertas (Judinas, Pranciškus U-
znis, Antanas Bakanauskas, 
Kazimieras Kruvelis, Tliomas 
YVJiite, Pranciška Kibokaitė, 
Eugenija Puodžiūtė, Konstan
cija Lapinskaitė, Elzbieta Mi
kalauskaitė, Elena Baibokai-
tė, Elena Kutkelaitė, Ona A-
leksiūtė ir Helen McConnell. 
Pora vaikučių n* t svetimtau-
eių. 

Šį stkniadienj, 6:30 vai. va
kare, parapijos svetainėj ren
giama graži programa. Bus 
mokslo metų užbaiga ir išda
linimas diplomų. 

Seserys mokytojos deda pa
stangų, kad programa visus 
patenkintų. Po programo bus 
šokiai. 

BirŽ. 7 d. per sumų kleb. 
kun. I. F. Boreisis surišo mo
terystės ryšiu Pranų Tautkų 
su Ona Parinskaite. Jaunave
džiai yra seni choristai, dėl 
to choras gražiai išpuošė ba
žnyčių, o klebonas pasakė pri 
taikintų pamokslų. Solo "Ave 
Maria" giedojo inž. E. J . Žiu-
rys gražiabalsis tenoras; du
etų — O. Ivanauskaitė ir F . 
Stanuliūtė. Vestuvių pokylis 
buvo pas jaunosios tėvelius. 
Pokylio metu jaunai porai su
dėjo gražių linkėjimų kun. I. 
Boreisis, inž. E. J . Žiurys, mu
zikas J . A. Blažis. Jaunaved
žiai nors ir čia gimę ir augę, 
bet nuo pat jaunų dienų vi
sur su lietuviais darbavosi; 

Birž. 20 d. pas M. ir B. 
Aukščiūnus atvyko svečias 
klierikas J. Bagdonas iš Penu 
sylvania. Už dviejų metų bus 
įšventintas į kunigus. Klieri
kas Bagdonas yra gabus ra
šytojas, "kaip lietuvių i r an- j 
glų kalbose. Lietuvių visuo
menei yra žinomas slapyvar
džiu Bastūnas. 

M. Aukšičiūnienė, pati bū-1 

dama šios kolonijos gabi rašy
toja, kad pagerbus svečių ir 
arčiau su juo susipažinus, su
rengė puotų, suprašydama 
šios kolonijos veikėjus bei 
veikėjas. Puotoj dalyvavo kle-

nkai, kurie buvo išgavę pas
kyrimų pasimatyti su Massa-
chusetts valstybės gubernato
rium James Michael Curley 
įr jį kviesti į Lietuvių Dainų 
šventę, liepos 26 d., Palango
je. Suvažiavo ' ' Darbininko'' 
redakcijon ir čia turėjo pasi
tarimų. , i • : 

Prieš 12 valandų vidudienį 
muzikai - vargonininkai: B. 

jis norėtų, kad muzikai su- Methuen - l^awrence, Mas»-
dainuotų lietuviškų dainelių, i Visi ten buvę labai nustebc 
Tai buvo netikėtas pageida-; kad gub. Curley su lietuviai 
vimas. Bet mūsų muzikai ne-'muzikais praleido apie 35 m 
nusigando. Tuoj susigrupavo, nutes juokdamas ir klausini 
ir labai gražiai sudainavo pa-j damas apie lietuvius, lietuvi 

organizacijas, chorus. 
Be to gubernatorius apil< 

vanojo visiems savo vėliau 

trijotinę dainelę "Lietuva bra 
n g i " ir "Pupos" , (iubernato-
rius išklausęs pagyrė ir už
klausė p. Žemaičio ar dar k o ' ^ a į išleistais medalionais i 
jie norėtų, kad gubernatorius mUzikų grupei įteikė savo d 

Juška So. Boston; A. Vis-' Curley padarytų. Žemaitis pa-ldelį su rėmais paveikslų. Mi 
minas — Lawrence; J. Taniu-' sidrųsinęs kviečia gub. Curley zįkai padėkojo gubernatori 
iionis — Nashua; J. Žemaitis atvykti į Naujosios Anglijos |Už malonų priėmimų ir fca 
— Worcester; M. Karbauskas Lietuvių Dainų Šventę. Uub.]nas. Po to kiekvienas dal>v 
— Cambridge; J. Balsis — Curley maloniai kvietinių pri-: turėjo progos atsisveikinan 
AVorcester; J. Stačiokas — ėmė ir pasižadėjo liepos 26 d. j paspausti gubernatoriui ra 
Athol; A. Šiapdis — Norwooa tikrai dalyvauti, Palangoje, ką. 
ir kartu su jais S. Dambraus- I 

P. Šakalys, J . Antanėlis, 

n 

k a HM*!* V 

Iš "show m e " valstybes. Missouri valstybės delega« 
cijos sekretorė W. Mason, su veriava, vadovauja savo 
grupes demonstracijai dem. partijos suvažiavime. 

J . Romanas, J . Bačkauskas, Į MALDAKNYGES 
K. Vencius ir j i . F^Kneižys,!' L; Maiarfllaiija* Auk$b ^ t o r i u ^ odos viršeliais, kaina $1.7 

abu gabūs vaidvlos, geri cho 
ro nariai. Be abejonės, kad k ? s D e t r o i t o svarbesnes vie 

bonas kun. J . Čižauskas, kun. j Dalyvavusios visos susidė- L i e t u v i š k o s D a i n o s 
Vincentas, pasijonistas, ta ipgi ' jo ir įteikė piniginę dovana 
keletas svetimtaučių, jų tarpe | jos mažam sūneliui Ričardui, 
ir James J . Spillane (Mich. Vykdamos namo visos džiau 
Oil Producer). gėsi linksmai praleidusios lai-

Atsilankę gražiai vakarų * • ™en " u v ? 
praleidę dėkojo Aukščiūnams 

Skambėjo Valsty
bes gubernatoriaus 

rūmuose 

už gražų susipažinimo vakarų. 

Svečias paviešėjęs ir aplan-

ir apsivedę padės darbuotis 
ir parapijos reikaluose. 

Jaunai , veiklei porai linkė
tina laimingo sugyvenimo mo
terystės luome ir visada daly
vauti veikime. 

tas žada vakacijas tęsti Cle-
velande. 

Visiems gerai žinoma Julė 
Medinienė, buvusioji pirmini
nkė Moterų Sų-gos 54 kp., se
kmadienį, birž. 14 d., surengė 
privatų šeimyniška piknikų 
savo draugėms sųjungietėms 
Palrner parke. Tai kaip ir at
silyginimas draugėms už su-
reng-img jai surpryzo praeitų 
rudenį. 

Visas maloniai priėmė ir 
pavaišino skaniu užkandžiu ir 

Inž. E. J . Žiurys pereitų 
savaitę buvo išvažiavęs į New 
liaven, Conn. Yale universitev-
to trijų metų susivažiavimam 
kur dalyvavo vii i 2000 mok
slo vyrų. Buvę žingeidžių pa
skaitų ir įvairių pramogų. Ke 
lionė automobiliu buvo laimi
nga. Inž. E. J . Žiurys, kaipo gėrimu. Paskui visos padai-
patrijotas tėvynainis, visur su navo, pažaidė, pasikalbėjo ir 
lietuviais dalyvauja, kas daug nusitraukė paveikslus. 
priduoda energijoj ir kitiems. , 

junkos 64 kp. šeimyninis išva
žiavimas Sabaičių ūky. Vieta 
graži. Kas norėtų dalyvauti, 
lai užsisako bilietų; tik 50c 
ypatai. 

Vyčiai Savo Dietų 
švenčia 

Vytauto Darže 
Liepos Ketvirtę 

Buk ten! 

BOSTON, MASS. — Perei
tų penktadienį, birželio .19 iš 

j lietuvių parapijų suvažiavo 
lietuviai muzikai - vargonini 

buvo valstybės rūmuose ir 
laukė kada pasauks į guber
natoriaus Curley kJambarį. 

Karidoriuje laukė minia 
žmonių pasimatyti su guber
natorium. Pasigirdo balsas: 
"Lithuanian group!" Maršuo 
ja lietuvių būrelis pasimaty
ti su gubernatorium ir įteikti 
jam rezoliucijų, kuria jis kvie
čiamas būti lietuvių chorų ga
rbės pirmininku. 

Muzikas J . Žemaitis buvo 
spoksmanas. J is lietuvių mu
zikų ir chorų vardu gražiai 
pasveikino gub. J. M. Curley 
ir įteikė jam rezoliucijų. Gub. 
Curley labai nuoširdžiai priė
mė kvietimų ir pareiškė, kad 

. i 4. Maldų Vainikėlis, baltais viršeliais, kaina 
5. Maldų Vainikėlis, juodais viršeliais 
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais j 
7. Maldų Knygelė, juodais viršeliais %} 
8. Maldaknygė ir Bai. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .( 

"DRAUGO" KNYGŲ SKYRIUS 
2334 South Oakley Ave., Chicago, 111. J 

tP 
PARDUODAMA ŪKIS 

: > 

PjMlfaod*PMĮ H>0 akeiių g e m žc-inrs ūki.s Kouud Lako, Michigau 
Lietuvių kolonijoj. 12 kamharių namas ir kitos triobos. 10 akerių 
sodas. Upelis bėga per ūkį. Prie pat ežero kranto. Mokykja ant 
ŽCftKM. Arti bažnyčia. Ant gero kelio. Parsiduoda nebrangiai. 
Kreipkitės: 

L 
Z. BAIBOKAS 

2810 MICHIGAN AVENUE 
DETROIT, MICHIGAN 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 
Ofiso Phone 
PROspęct 1028 

Bes. and Office 
2359 S. LeavittSt. 

CANal 0706 

LIETUVIAI DAKTAJRAI 

Birž. 21 d. buvo Joninių iš
važiavimas Jono Aukštuolio 
ūkyj. Dalyvavo skaitlingas bū 
relis Jonų ir pašalinių. Visi 
buvo pasitenkinę. 

Birž. 28 d., Šv. Antano pa
rapijos piknikas Beech Nut 
Grove naujos klebonijos nau
dai. Klebonas ir komitetas 
kviečia geraširdžius Detroito 
lietuvius šiame piknike daly
vauti. 

Res. 6924 S. Talman Ave. 
Bes. Tel. OROvehffl 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

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

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

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. MfINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketveriais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

Tel. CANal 0402 

Liepos 4 d. bus Moterų. Są-

AKIŲ GYDYTOJAS 
30 METŲ PRITYRIMAS 

Akys egzaminuojamos — akiniai 
pritaikomi 

DR. JOHN SMETANA 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
Tel CANal 0523 

DR, P, ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

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

DR. A. J . MANIKAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

TOtginia 1116 4070 Archer Ave. 
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 

, REZIDENCIJĄ 
fcAFayette $051 2519 W. 43rdSt. 
Valandos: 9—10 ryto ir 5—S vak. 

Trečiadieniais ir Sekmadieniai* 
MflftJ atitarti 

DR. J . J. K0WAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W- 63rd St, Chicago 

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

DR. STRIKOL'IS 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak-
Nedeliomis pagal sutarti 

Ofiao Telef. BOUlevard 7820 
Namu TeL FROspect 1930 

TeL CANal 6122 

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

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

REZIDENCIJA 
6631 S. Calttornia Ave. 

Telefoną* REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Res. PROspęct D659 

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

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

6 iki 8 vai, vakaro 
Tel. BOUlevard 7042 

DR. C. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj įjagąl sutartj 

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Kes. VICtory 2343 

ŪR. A. J. 6ERTASH 
Ofiso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 West 35th Street 

^ 

Važiuokite į Lietuvę 

EKSKURSIJOS 
Ant Visy Laivy 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKEWICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 10«3 

<? rs^ 

DR. T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
Tel. VIRginia 0036 

OfiBo vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 
Nedoliomis pagal sųtartj 

Į V A I B Ū S Q A K T Ą R Ą-1 

DR. CHARLES SEGAL 
OFISAS 

4729 So. Ashland Ave. 
2 lubos 

CHICAGO, ILL. 
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS: 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomia nuo 10 i i i § 

vai no jjistg ir no o 7 i i i 8:30 9tL, 

— » 

DR. MAURICE KAHN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
Tel. YAEda 0994 

Ree.: TeL PI^Aaa 2400 

VAJL^NPOS: 
Vvf, į.0-JP v. rytoj &3 iį 7-8 VTvdK. 

Nedėliomif ano 10 iki 12 di**a 

BUICK (§r 
ir 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIRMA IR VlgNINTULl! LIĘTITVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

8 0 6 W. 31 st St. Tel. Victoiy 1696 
ib 

nommmKAs KTOAITIS IR KASTAS SABONIS 
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CICERO LIETUVIU 2INI0S 
SlS - T a s K C i c e r o Mašinaitė Ona, Šerpetytė Ve-

_______ ronika, Boeiūnas Simonas, Da-
Ciceriačianis š i e metai reikš- "įbranskas Vladas, Jakštas 

mingi. Birželio* 13 d. šauniai 
apvaikščiota Šv. Antano šve
nte. Tai mūsų parapijos glo
bėjo diena. Šiais metais ji bu
vo dvigubai reikšminga, nes 
parapija švente jubiliejų. Ry
tą, buvo labai įspūdingos a-
peigos naujai išpuoštame Die
vo name. Dalyvavo J. E. vys
kupas O'Brien, pralotas Kru
šas ir daugybė dvasiškijos 
kaip iš Chicagos, taip i r iš 
Kytų. Pamokslą sake pirma
sis šios parapijos klebonas, 
parapijos įsteigėjas, Run. A. 
Ežerskis, ir vyskupas. Minios 
pripildė didelę bažnyčią. Net 
lauko pusėj buvo daugybe 
žmonių. Visiems iškilmė darė 
didelio įspūdžio. 

Kazimieras, Jankaitis Jeroni
mas, Jankauskas Jonas, Ka-
suiaitis Ksaveras, Kelpšas Do-
vidas, Kočiūnas Petras, Kuk
ta Pranas, Matulaitis Pranas, 
Rubis Stanislovas, Šepelis VIa 
das, Slavinskas Antanas, Sta-
ncukas Leonas. 

Dovanas už aukščiausį laip
snį moksle pelnė: 

8-tame skyriuje — Petras 
Kočiūnas ir Brone Černiūtė. 

7-tame skyriuje — Pranciš
kus Kelpšas ir Eleonora Ma- Ieva Lukošiūtė, LRKSA Ju 
silonyte. biliejinio Seimo Rengimo Ko-

6-tame skyriuje - A l b e r t a s \ m i i e t ° n a r ^ katalikiškų lai-
Morkūnas ir Bronislava A l e k - ! k r a ^ i u bendradarbe viena 
siūnaitė. žymiausių Chicagos lietuvių 

, . . »_.«_ _j katalikų jaunosios kartos vei-
o-tanie skyrnye — Ričardas l ~r . . . . . 

kejų. J i yra pirmininke pries-

UNCLE T^KJGILY'S TRiCKS 

/ 'S issySSissy lHasto *Ą 
f sv/ęep the sidenvalk i * 

L e t me p lay 
tržff Dame, Billie ? 

Q 

J want to ph 
*4bk?X*l " ^ 

J is priklauso prie Nekalto Pr. mylima Teofile Stankevičienė , 
Šv. Pan. parap. choro ir nuo-1 (amžinas narys). Jinai ilgai 
latos dalyvauja su vargonini-1 ir sunkiai sirgo Šv. Kryžiau* 
nkais Sasanausko vyrų chore. 

Sytuk 

Iš Bridgeport padanges 

.Antras svarbus įvykis — 
jubiliejinis mokslo metų bai
gimas sekmadienį, birž. 14* d. 
Šiais metais iš parapijos mo
kyklos išleista didele dvide
šimt - penktoji klasė. Vakare 
į salę susirinko tiek žmonių, 
kad vos-vos tilpo; daugelis sto 
vėjo eilėse ir pas duris, nes 
buvo tikrai "record crowd' \ 

Programa buvo turtingu, 
puikiai išpildyta i i i o k ^ o s 

Pertraukose karbejo gerb. 
kun. Urbonavičius ir kiti. Vi
sų kalbos buvo gražios. 

Dalyvavo taipgi atstovas iš 
Dariaus - Girėno Amerikos 
legijonitrių posto, kuris su
teikė atsižymėjimo medalius 
dviem mokiniam, mergaitei ir 
berniukui, kurie pasižymėjo 
Amerikos istorijos moksle ir 
kurie parašė geriausį straips
nį apie verte Amerikos pilie
tybės. Už tai gavo medalius. 

Po programo mūsų gerb. 
klebonas patiekė gražią kal
bą baigiančiai klasei ir per
statė pirmąjį kleboną ir pa
rapijos steigėją, gerb. kun. A. 
Ežerskį. Jam atsistojus kalbė
ti, žmonės iš džiaugsmo pasi
leido rankomis ploti. Kun. E-
žerskis pasakė gražią kalbą, 
pažymėdamas didelę parapijos 
pažangą ir palygindamas pir
mąją klasę baigiančiųjų, kuri 
susidėjo tik iŠ šešių mokinių, 
su dabartine klase, kurioje 
būva 37 mok. 

Pradžioje, pertraukose li
pa baigoje griežė naujai suor-

Genis ir Laurina Jonelytė. 
4-tame skyriuje — Jeroni

mas Christy ir Patricija Po
ciūtė. 

3-čiame skyriuje — Alido-
rius Jančauskas ir Eleonora 
Matulionyte. 

2-rame skyriuje — Juoza
pas Campbell ir Alberta Am-
brozaitė. 

1-mame skyriuje — Povylas 
Gintautas ir Valeriją Pociūtė. 

1-njame skyriuje už lietuvių 
kalbą — Laurina Petraitytė 
ir Stanislovas Kaikaris. 

ligoninėj pereitą žiemą. Da
bar, ačiū Dievui, sustiprėjo ir 
vėl rėmėjoms į taiką atėjo. 

Julijona Budrevičienė, O. 
Sekleckienė ir T. Stankevičie-

Šv. Kryžiaus ligoninėj, birž. i n ė r e n g i a įvairybių "grat) 
T-» -- b a g " būsimam ARD piknikui. 

"Draugo" Radijo Progiama 
TRECIAMENIA1S TAfiP 4:00 ir 4:S0 
Iš STOTIES WEDC (1210 kilocykfes) 

me piknike. Pradžia 11 vai. 
ryto. įžanga 35c. 

8 d., Pranciška ir Juozas Ga 
ruckai, Jr., susilaukė dukre
lės, sveriančios 8 svarus. 

šeiminių šokių ir susipažini
mo su atstovais vakaro, Mor-) 
rison viešbuty. Panelė Luko
šiūtė deda daug pastangų, kad 
šis vakaras kuo geriausiai pa-, 
vyktų. Šokiai birželio 28 d. 

i k 

CHICAGOJE 
j i ų 

versitete gavo diplomus Doc 
tor of Dental Surgery Anta 

Už tikybą 8-tame skyriuje nas Stulga ir K. Svenciskas. 
— Matilda Kavaliauskaitė, už 

Grandpapą' , "senior" Juo 
zą Garucką sveikiname jau su 
aštuntu anūku iš eilės. Gi jau
nutei Garuckaitei linkime svei 
kai augti. J . Garuckas, J r . 
augina ir sūnelį. Kaip tik ir 
reikėjo dukrelės, kuria tėvai 
džiaugiasi. 

Birželio 21 d. iš Šv. Marijos 
liepos 11 d., Vytauto darže, i milijonierių vienuolyno, Te-

Antanina Vaišvilienė, ARD 
2 sk. rėmėjų pirm. grįžo iš 
ŠVi Kryžieu* ^i^pnjnęs. trum-

lietuvių kalbą Pranė Olbikai-
tė. 

Nauji Profesijonalai 
U | ; i 0 d Loyofos m a _ f ^ v 1 ^ ^ S 

Stony Island ave., apt. 12. 
Kiek pabuvus su namiškiais, 
turės vėl grįžti Šv. Kryžiaus 
ligoninėn ir pasiduoti antrai Antanas Stulga dideliu sa-' .. , ~_ 

.. . . . .operacijai. Pirmą operaciją, se 
vo pasišventimu įgijo antrą profesiją. Pirmoji jo profesi
ja yra vargonininkystė. J i s 

Trečias jubiliejinis Įvykis j v r a vargonininkavęs lietuvių 
buvo birželio 21 d., Vytauto parapijose: Indiana Harbor, 
darže. Tai buvo parapijos ju
biliejinis piknikas. Atsilankė 
daug žmonių. Nors buvo šalto
ka, tačiau visi linksmai laiką 
leido. Piknike dalyvavo daug 
biznierių, profesijomalų, cice-
riečių, bulvariškių, čikagiškių. 
Jei būtų buvę šilčiau, tai dar
že nebūt galėję žmonės sutil
pti. Kurie šiame piknike ne
turėjo progos dalyvauti, turės 
dar vieną progą vėliau. 

Senas priežodis sako: uEi
na kaip šiltas peilis per svie
stą". Taip eina Raudonos Ro
žės "baseballo" tymas. J ie 
per "pr iešų" jauktus taip 
greit ir gerai pereina, kad 
pastareji nei nežino kas atsi
tiko. Iš dešimts susirėmimų 

ganizuota mokyklos orkestrą, 'rožiečiai nėra pralaimėję nei 
Šiais metais mokyklą baigė Vieno. Jei taip seksis, tai Ci-

sekantieji mokiniai: Bernotai- Įeeros lietuviai turės dar vie-
tė Pranė, Cerniūtė Bronė, De- | n a g r u p ę čempijonų. Neteko 
veikytė Florencija, Grigaitė g a u t į informacijų apie kitus 
Ona, Juravičiūtė Florencija, lietuvių tymus. Bet kaip greit 
Kavaliauskaitė Matilda, Klo- gausių, greit bus spaudoje pa
vytę Pranė, Krekščiūnaitė A- duotas jų stovis. Ciceros spor-

Ind., Spring Valley, 111., We-
stville, 111. ir Cicero, 111. 

Dr. A. Stulga studentauda
mas daug rašinėdavo apie mu
ziką lietuvių laikraščiuose, y-
patingai dienraštyje ** Drau
ge" . Taipgi, reikalui prisėjus, 
visuomet pavaduodavo Chica
gos vargonininkus. 

Dr. K. Svenciskas yra čika-
giečiams žinomas kaipo gra
žiabalsis tenoras. Žmonės jo 
balsu gėrisi per radio lietu
vių valandose ir koncertuose. v-

kmingai padare d-ras S. Bie-
zis. 

i 
didžiausius A. Vaišvili iė 

Josios turės įdomiausių daly
kų tame "maiše" . Piknike pa
matysime visas gražias dova
nas. 

Dieve duok, mūs darbščio
ms rėmėjoms sveikatos. Tik 
tokios nenuilstančios veikėjos 
palaiko mūsų stiprią, organi
zaciją. X 

chny, 111. grįžo pas tėvelius 
atostogoms Antanas Čepanis 
ir Povilas Duzinskas. P. Du-
zinskas šįmet baigė high scho-
ol ir po atostogų važiuos į 
Philadelpliia toliau mokinti.>. 

Nepatingėkit, atsilankykite 
į šį paskutinį susirinkimą, bei 
prirašykite daugiau narių, o 
vasaros sezone pasilsėsim ir su 
sirinkhnus pradėsim tik su 
rugsėjo mėnesiu. 

Alaburdaite-Poškienė, rast. 

Linksmas Parapijos 
Išvažiavimas 

TOVV'N OF LAKĖ. — Bir
želio 28 d. įvyks didžiulis šv. 
Kryžiaus parapijos piknikas, 
Vytauto darže. Seniai rengia
masi prie jo. Sužinota, kad ir 
iš kitų kolonijų žada atvažiuo
ti piknikan visi Šv. Kryžiaus 
parap. bičiuliai. Piknike bus 

Dievo Kūno šventė mūsų 
parap. šįmet iškilmingai ap
vaikščiota. Daug žmonių nau-

'dojosi Dievo malonėmis. 
Stotis T.O.P.L. 

.. . m , ., vv. .v, . ^įsako. Gries puiki orkestrą, sopulius kenčia krikščioniškai, T7. , v. . _ . . v . ^. • ,- Visi kviečiami dalyvauti ta-ir su šypsena, vien Dievui de- į 
kodama nors už laikiną skau
smų sumažėjimą. Laukia ji 
savo antros vienuolės grįžtant 
iš Bytų. J i turi dvi dukteris 
Šv. Kazimiero vienuolyne, bū
tent, stseris: M. Gerardą ir 
M. Cordią. A. Vaišvilienė la
bai dėkinga visoms ir visie
ms, kurie ją atjautė ir lankė 
Šv. Kryžiaus ligoninėj esant. 

Po sunkios ir ilgos ligos 
grįžo ARD darbuotis ir mūsų 

J.F.EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ| 

YARds 174M742 

Jicija, Kulpinskaitė Elena, Lu
košiūtė Stasė, Metrikaitė Sta
se, .Miliutė Valerija, Muraš-
kaitė Eleonora, Navurskytė 
Ona, Olbikaitė Pranė, Patere-
baitė Juozapina, Petraitytė 
Marijona, Paulaitytė Loreta, 
Pugžlytė Elzbieta, Rocevįčiū-
tė Sofija, Stankiūtė Adelė, 

f LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

tininkai, pirmyn! 

Viena moteris pasidarė tik
ra radio. Visur skleidžia šmei
žtą apie kitus. I r tokie' žmo
nės dar vadinasi susipratu
siais katalikais ir gerais lie
tuviais. Tuomi juk žeminama 
kiti savo tautos žmonės. 

Draugo'' Rašejas 

GARY, UTD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNEE — PRUZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
Phoae 9000 620 W. 15Ui Ave. 

t? 

(C 

E JUOZAPAS 

UDEIKI 
TĖVAS 

REPubii© ® S * 0 

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti ir remti savo 
katalikišką spaudą^ 

Troškimas to. ko mes neturime, 
trukdo mus naudotis tuo, ką jau 
t t i > " T ) n " 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

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

i zesnės. * 11 

k 
MRS, ANNA BITTIN'S MONUMENT VVORKS 

3958 W. lllth St, prie Grawford Ave. BEVeiily 0005 
(Skersai šv. Kazimiero Kapinių) 

šis didelis ^pardavimas įvyksta dėlto, kad aš nepajiegia užlaikyti 
c ivi^^ biz_k4. U^BS. ANNA BITTIN I 

^4> 

Didesnė Jėga Nervuotiems 
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims 
MUGA-TONE yra turtingas Zinku-
Fosfoidu, brangia sud§timi, parūpi-
nančia fosforą, t. y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiem ner
vams. Medikališką fosforą, parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo "nu
sidėvėjimo" jausmą. 

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 
reikalingo būdavojimui tvirtesnių 
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo išblyšku
siems, ploniems veidams. Be to, 
NUGA-TONE turi šešias kitas bran-
ias gyduoles. PradSkit imt NUGA-
TONE šiandien ir tėmykite kaip 
stiprčsit. Parduoda visi aptiekoriai 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trytmentui. 

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c 
ir Boc. 

BRONCHIAL 
COUGHS 

Just A Few Sips and— 
Likę A Flash — Relief! 
Ali coug-hs look alike to Buckley's 

Mixture (triple actlng)—one sip of 
this grand medicine soon stops an 
ordinąry cough — tough old deep 
seated coughs and the persistent 
bronchial cough are under control 
after just a few doses—no more tor-
menting, sleepless nights. 

3uckley's is alkaline, that 's why it 's 
so different—it "acts likę a fiash". 
Refuse substitutes—guaranteed. 45 
and 85 cents at all druggists. W. K. 
Buckley, Inc., Rochester, N. Y. 

Šv. Kryžiau^ Ligoninės Rė
mėjų paskutinis susirinkinuu-
va^aros sezono įvyks šį penk
tadienį, birželio 26 d. 1:30 vai. 
po piet, ligoninėj. 

Kaip jau žinote, kad nuo 
liepos pradžios mūsų ligoninė 
kyla dar trims aukštais, už 
tad gi ir turima labai daug 
svarbių dalykų apsvarstyti, y-
patingai kaip sukėlus daugiau 
pinigų ir įrengus ką naujo li
gonines naujuose aukštuose. 

NORTH SIDE. — šv. Ro
žančiaus draugijos nares pe
reitame susirinkime nutarė su 
sirinkimus vasaros laiku lai
kyti kas paskutinį penktadie
nį, vietoj sekmadienio. Tat, 
visos nares kviečiamos daly
vauti ateinančiame susirinki
me, penktadienio vakarą, bir
želio 26 d., 8 vai., parapijo;* 
mokyklos kambaryje. A. K. 

21-mo VVardo Am. Liet. Pil. 
Są-gos bertaininis susirinki
mas įvyks birž. 26 d., 8 vai. 
vak., Dievo Apvaizdos parap. 
svet., 713 W. 18 st. Labai sva
rbu, kad visi nariai atsilan
kytų, nes reikalinga išrinkti 
darbininkus są-gos piknikui, 
kurs įvyks rugp. pradžioj. Vi
sų reikalas pasidarbuoti, kad 
mūsų pirmas piknikas gerai 
pasisektų. Tat, visi į darbą! 

J. Judickas, rast. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTj] 

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 
668 West 18th Street 
Phone CANal 6174 J. F. Radzius 

S. M. Skudas 718 West 16th Street 
Phone MONroe 3377 

1. J. Zolp 
Ežerskis ir Sunūs 

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203 

10734 S. Michigan Ave. 
Tel. PULlman 5703 

i4l#°TLi0* 
T$*į 

CPf *«®m ws* 

BAKING 
POWDER| 

. SamcPriceTodaų, 

)25ounces25$ 

MILLIONS OF POUNDS HAVE 6EEM 
u. < D •' AM SG1' . < MENT 

Lactiawicz t Sanai 
J. F. BĮjjj 
S. C. Lachawicz 
J. Liuievičius 

2314 Weat 23rd Place 
Phone Canal 2515 

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

4092 Archer Ave. 
Phone LAFayette 3572 

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

A. Masalskis 
A. Petkus 

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUlevard 4139 

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone CICero 2109 
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KRYŽIAUS PAR. PIKNIKAS 
Kas Pirks Tikietus Pirm Pikniko, tas turės ir progos prie D O V A N Ų 

SEKMADIENYJE, B IR2ELI0 -M 28 D., 1936 M. 
Vytauto Darže 1 1 5 ta rp Cicero ir Cnavvfond Avės. 

g ra 

Lietuviu Diena Marijos Kabliuose 

SU PUIKIOMIS 
DOVANOMIS 

Maloniai užprašome visus mūsų Parapijomis, Kaimynus, Prietelius ir 
Gerbiamus Biznierius j mūsų Parapijos Pikniką. 

KLEBONAS ir KOMITETAI 
PRADŽIA 11:00 VAL. RYTE ĮŽANGA 35 CENTAI STATAI 

3E 

EE E3E *"*TTJ 

Kun. Dr. A. Adomaitis I 
Vieši Chicagoj Į 

• . 

Km. Dr. A. Adomaitis, j 
Kauno Metropolijos Kunigų j 
Seminarijos muzikos profeso-1 
ri us, atostogoms atvažiavęs j 
Amerika dabar vieši Chica-
g<fl pas giminaičius pp. j . 
Svabus. 

Birželio 19 d. pas A. Mon-
deikus, Cicero, III., buvo pa 
darytas susipažinimas su prof. 
A. Pocium ir N. Kuliu, daly
vaujant i r jo giminaičiams 
Svabams. 

Maloni valanda buvo pasi
kalbėjimui apie muziką. Euro
poj ir čia Amerikoje. Dakta
ras labai yra įsigilinęs į ba-
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neturi savų automobilių, ir 
kuriem nebus patogu važiuoti 
gatvekariais ar busais, galės 
važiuoti trokais, kurie išeis 
kas valandą nuo Progress 
Krautuves pradedant 11-tą, 
iki 2-tros valandos po pietų. 
Už nuvažiavimą ir parvažiavi
mą trokais kainuos tik 35 cen
tai y patai. Trokais atvažiavę 
bus įleidžiami į pikniką; be 
bilietų. Kadangi šis piknikas 
nėra rengiamas bizniui, visi 
Progress Krautuvės kostume-
riai įėjimo bilietus gauna dy-
dai. Jei dar kas neturite, pa
tartina užeiti į Progress Krau
tuvę pasiimti. Rašant šias 
Progress Krautuves pikniko 
pastabas galima spręsti, kad 
jis bus labai įdomus kiekvie-, 

Adv. Charles Kai, Illinois \™m atsilankiusiam Lietuviui. 
T „i + , • -• / i N -ttengejai užprašo ir tikisi, kad 
valstybes gynėjo (prokuroro) j v i 8 1 w m i e i l g £ i l n a i p a s i n a ' u d o , 
padėjėjas, karštas lietuvis pa- ' ir atsilankys į šį pimią pikni

ką, pasidalins visokiais įspū
džiais, pasigėrės įdomiausiu 

Atėjus vasarai, kiekvienas 
jaučia patraukimą kur nors 
išvykti. Turtingesnieji keliau
ja į platųjį pasaulį; kiti pasi
ima bet kokias atostogas, pri
einamas savo kišenini, gi dar
bininkai, neturėdami iš ko, jie 
pasitenkina tnomi, jei kurią 
gražią dieną, laisvą nuo dar
bo, gali išvažiuoti j laukus 
tyru oru pakvėpuoti. Dabarti
niu laiku Tėvų Marijonų Rė
mėjų Draugija nusitarė turė
ti Lietuvių Dieną, kuri įvyks 
liepos 5 d. Tėvų Marijonų ū-
kyje. Toks suvažiavimas yra 
įdomus. 

sutraukia daugiau penkių tu 
kstančių žmonių. Mes gi, Va-

seniai turi šį gražų paprotį ir 
vykdo kasmet. Tokiu būdu ir 
pas mus, Vakaruose, abelnai 
plačiai apgyventoje lietuviais, 
Chicagoje, šis gražus suma
nymas — LIETUVIŲ DIENA 
— sudarys gražaus įspūdžio. I skaičiuje, bet dvigubai dau- jnios", sakė, yra Varg. Sąjun- ' riaus-CJirėno paminklo iškil 

mėmis. 

žnytinę muzika, todėl jam į r | t r i J 0 t a 8 > l l o l l l s h e t l l v i » i n t e r e " 
vargonininkai vra artimiausi I *U g a l i u o s e dalykuose gynė

ję pastebima, kad jie kasmet muzikos darbuotėje. J i s gyrė. ' i a s ' d i e n r a S 5 i o " D r a u g o " Tei- _ ^ ^ _ 
Amerikos liet. vargonininkus * i ų S k > T r i a i l s vedėjas, LRKS nas, vertės net iki $125.00. 
už gražų sutarimą Varg. 8ą- ) ' A J l l h i l i e J i n i o S e m i ° Rengi- Taip, kad ištikrųjų tą dieną 

karai, kur lietuviai tirštai ap- jungoj, kad išgali leisti tokį l m o K o m i t e t o n a r v s i r P i r m i " n e b u * geresnės vietos, kaip 

tik atsilankyti į Progress 
Bendrovės pirmą istorinį pikr 
niką. Važiuokime visi!!! 

Rep. J. 

IŠPAŽINO NUŽUDĘ } 
POLICMONĄ 

Chicagoj policija suėmė du 
plėšikus, Paul Jenkot ir An-
drew Bogackį. Išpažino, kad 
jiedu bendrai su pašautu ir 
suimtu savo sėbru Frank Ko-
rčikovskiu nužudė policmoną 
J. McCauley gegužės m. 29 d. 

RENDON KAMBARIAI 

RENDON" 3 kambariai. Šiltu van
deniu aj>ši Įdomi. Viskas naujai į-
taisyta. Kreipkitos: 6542 So. Tal-
man Ave. 

PARDUODAMA KAURAI 

PARDUODAMA 3 puikus American 
Onental kaurai. Puikus paternai ir 

p r o g r a m ų , o p r i e t o n e t 3 0 spalvos. Labai pipai — po $15.00. 
ypatų laimės brangias dova- K r e iP k i^s: 6147 So. Mozart st. 

tv«,icti, a m l i e t u v i a i , u i s t a i o$J- J""&",J> ivavi JHgfbU IClSll lOKį Į . . . . . _ . 
sigyvenę, parodykime savo ga- gražų muzikos žurnalą "Mu- n m k a s komiBijos, kuri rupma- ___ 
lybę, ne penkių tūkstančių zikos Žinios". "Muzikos ž i - ! s i l l ž d ^ i n , f > vainiko ant Pa- Į LIETUVIAI 

REIKALAUJAMAS PIENO 
IŠVEZIOTOJAS 

ADVOKATAI 

Tat, šia proga, kada Tėvai 
Marijonai stato Dvasinės Se
minarijos koplyčią, bus kaip 
tik ir gera, nes pamatysime, 
kaip greitai ir smarkiai auga 
nepaprasti rūmai vienas prie 
kito. Tuo atžvilgiu pasinau
dosime tyru oru ir suteiksime 
gražią paramą, kuri šiuo tar
pu labai reikalinga. 

Rytinėse valstijose jau nuo Rytinėse valstijose spaudo-Įmai. 

giau. Tikslas gražus, kiekvie
no tautinei susipratusi© lietu
vio pareiga dalyvauti. 

Tėvų Marijonų Vadovybė ir 
ūkio užvaizdą brolis Aleksan
dras kviečia nuoširdžiai visus 
geros valios lietuvius atsilan
kyti, kur visų laukia gražus 
pasivaišinimas, susipažinimas 
ir kiti gražūs pasilinksmini-

J. Kulikauskas 

JOHN B, BORDEN 

B. Č!7auskiene daug 
darbuojasi jubiliejino 

bankieto reikalu 

Žinoma veikėja B. Čižaus-
kienė daug darbuojasi, kad 
LRKSA jubiliejinis bankietas 

kė ir jos vadovystėj komisijos baleto su savo orkestrą, da 
nariai sutartinai veikia. ulyvas ir viešnia dainininkė ( 

gos širdis". 

Gerb. svečias pasižadėjo da
lyvauti Varg. Sąjungos 25 me U T ^ *f0 ftĄ k a < 1 *? 
, . , . . . . . ° . i piknikas bus labai įdomus, ir 
tų jubiliejiniam seime, rugp. ; skirtingas nuo visų kitų, ko-
19 d., Brooklyn, N. Y., ir pa- kius Chicagos lietuviai yra 
, . , , . v - " ' 4- T> i tr i r i • Telefonas OANal 1175 
tiekti gražią paskaitą "Baž- £ « & B u f .spektaklis, kurio Namai: 6459 S. RockweH St nytinė muzika ir vargoninin-' l s . P \ l d > ^ l e m ? gabia™ dai-, . , , &Muu*n ^minkai, muzikai, profesiona-

a i * Sylulc liški vaudevelištai, akrobatai, 
komikai, šokėjai, kvartetai, 
solistai, klaunai ir kiti. Pro-
gramo pertraukose bus laimė
jimas brangiu dovanų, kurių 
yra net 30, k. t., refrigirato-

LIETUVIS ADVOKATAS 
220! W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 lkl 5 
Pened611o, Seredos Ir P6tny«los 

vakarais nuo 6 iki 9 
Telefonas GANal 1175 
ii: 6459 S. Rockwt. 

Telefonas REPublic 9«00 

Reikalaujamas pieno išvežiotojas 
urmo (wholesale) išvežiojimni. Tu
ri kalbėti lietuviškai ir lenkiškai. 
Pietvakarine (Southwest) apylinke. 
Saukite SAGinaw 8745 del susi
tarimo ketvirtadienį po 7 valandai 
vakaro. 

PAIEŠKOJIMAS 

Muz. Ant. Giedraitis 
Chicagoje 

Jubiliejinis bankietas įvyks 
liepos 1 d., Morrison viešbuty, 
Cameo Room, prie Clark ir 
Madison gatvių, vidurmiestyj. 

Per bankietą bus pagerbti 
LRKSA nariai - veteranai. 
Bus turininga muzikalė prog
rama, be vietinių dainininkų kuogeriausia pavyktų. J i yra 

bankieto komisijos pirminin- ir Šv. Kazimiero Akademijos 

11 INGS THAT NEVER HAPPEM 
By GENE BYRNES 

! 

iš Scranton, Pa., M. Galinienė. 

Į bankietą pakviesti Illinois 
valstybės gubernatorius, Chi
cagos miesto majoras, Cook 
apskrities prokuroras, svečiai 
iš Lietuvos: kan. F. Kemėšis, 
Dr. J. Leimonas ir V. Užda
vinys. 

Jau virš 400 tikietų išpla
tinta po Chicagą. Tat, kurie 
nerezervavo vietų, malonėkite 
kreiptis prie bankieto komisi
jos pirm. Čižauskienės, 6831 
S. Rockwell st., tel. Prospect 
7859. 

parapijos Providence, R. L, k. panašiai brangūs dalykai, 
varg. Antanas Ciedraitis at- kurie £ia pat bus įteikti lai-
vyko vakacijoms pas savo tė- , m^oJ*m .«- Svečių pavaišini-

LIETUVTS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
R*p. 6515 S. Rockwell Street 

rius, parlor setas, drabužiam j TVlpnhone: REPublic 9723 
State 4G90 

Telephone: BOIJlevard 2800 

JOSEPH J. GRISH 

Onn Bendikienė, jrvvenanti Kre
zui sroje. Akmenos rptri. 25 nr.. ieš
ko savo sūnaus JUOZO BENDIKO, 
kurs prieš aštuonis Tnotiis g\veno 
204 Penn S t , Brooklvn, Kew York 

REIKALINGI DARBININKAI 

Mnvi'i'OB ,•« & T- • • i ru i-S parlor setas, drabužiam / Muzikas ir Sv. Kazimiero i i i- i i- v • '" 
" " " plovvkle, akordionas, rodio, ir s 

vėlius ir žada paviešėti keletą 
savaičių Chicagoje. 

Muz. Giedraitis dalyvaus 
priešseiminiam LRKSA šokių 
ir atstovų susipažinimo vaka
re, birželio 28 d., taipgi bus 
jubiliejiniam bankiete liepos 1 
d., Morrison viešbutyj. 

Ieva Lukošiūtė 

<WjlC ' * . 

LRKSA Jubiliejinio 
Bankieto Tikietus 

Įsigijo 
• i . 

Adv. Jonas Brenza (1), Jo
nas Evaldas (4), Pieržinskie-
nė (2), Stulpinienė (6), Voi-
datienė (4), St. Mažeika (1), 
Juraška (1), Pivarūniene (1), 
Antanas Giedraitis, Providen
ce, R. I. ( i ) . 

Tikietus įsigyti arba rezer
vacijas galima paduoti telefo-
nuojant į ' ' D r a u g a i — Ca-
nal 7790, arba B. Čižauskienei 
bankieto komisijos pirminin
kei — Prospect 7859. 

PROGRESS CO. RAKANDŲ 
KRAUTUVĖS PIRMAS IŠ
KILMINGAS PIKNIKAS 

SEKM. BIRŽELIO 28, 
BIRUTĖS DARŽE 

Progress Furniture Co., gry
nai lietuvių įstaiga, sėkmin
gai operuojanti namų reik
menų krautuvė po adresu 
3222-24-26 So. Halsted St. pa-
linksmininui, apdovanojimui ir 
pavaišinimui savo kostumerių 
i r a b e l n a i v i s u o m e n e , r e n g i a 
š a u n i j i r i š k i l m i n g ą p i k n i k ą 
ateinantį sekmadienį, birželio 
28 d , Birutės Darže prie 79 

mm geriausi virėjai pagamins 
skaniausius valgius, o gėrimų 
bus visokių. Pats Birutės Dar
žas bus nepaprastai išpuoštas 
visokiom dekoracijom ir spal
vuotom vėliavom. Programos 
mėgėjų patogumui bus pasta
tyta nauja estrada netoli res
torano ir baro, taip, kad kiek
vienam bus malonu ir jauku 
gėrėjanties nepaprastai gražia 
programa esant prie estrados, 
valgant pietus restaurane, ar 
prie pat baro, nes bus .vesti 
karsiakalbiai, kurie perduos 
balsą po visą daržą. Yra pa
daryta sutartis su daržo sa
vininke, kad daržo dulkino
sios vietos bus palaistytos, o 

Prnsn*>pt 1 0 1 ' 

KAL & ZARETSKY 
ATTORNEYS AT M W 
6322 So. Westcrn Ave.. 

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

6:00 vakare 
188 W. Randolph St. 

REIKALINGI darbininkai prie ūkio. 
Tuojau reikalingas patvms darbinin
kas, kuris Įpratęs arkliais dirbti 
Atsišaukite i "DRAUGO" ofisą 
2334 So. Oakley Ave., Chica«o, Iii, 

REAL ESTATE 
South Sidfl 

PASTATYSIME IR FINANSUO
SIME NAMUS ANT MŪSŲ TUŠ
ČIŲ LOTŲ ARTI ILLINOIS CEN
TRAL TRAUKINIU. 3 b l o k a i n u o 
stoties, mokyklų ir bažnvc'ių. 31 
minutės iki vidurmiesčio. *Kol lotu 
bus — po $150. — $1.00 imoketi ir 

Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto $1.00 į savaite. Kreipkitės telefo-
ik< 3 : 0 0 i*> * * . „u RANdolph 1879. 

EMIL DENEMARK INC* 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI 

Mūsų atakas atsakančių vartotų karu šino laiku yra 
kuopilmausias, ir kainos sumažintos taip, kad šiuos ana^Ateikite šiandie"Kr 

automobiliais atvažiavę srales • BUICK '«K — K O«^«« „ Z —' ' 
!.• • J v • i i - i- S T T T ^ , -? • — 5 S edan, Radlo kaip nauiiu 

IVaziUOtl 1 daržą , i r bal iaVOtl l * P J £ * **> , J Sedan, tobulas, varant j 

prie atskirų stalų. Tie, kurie B S S M £ \4' T l,Sedan- »"*M išrodo 

UŽETKTTE PAS LTETTJvT 
PETER'S BUFFET 

Prieš Highway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

S f l n d v i č i a i i r C h i l e . 
PETER KAZWELL. Sav. 

1095. 
1005. 

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ" 

6334 So. Western Ave. 
ir Archer Ave. Iš rengimo ko- Tel. Prospect 5086 Chicago, HL 

ŠUKYS - DOODY -- ANTONISEN 
INC 

3320 So. Halsted Street 
PHONE: YARds 5215 

D A B A R Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 

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

Stiklu ir t. t. 

CADILLAC '30 — ? Tnwn o i * M 

CADILLAC 4 ° ' - 5
5ToT;rSedeadnan: »"" 8t0Vy -.:.::::::: fK: 

DODGE -M i 7T o 6 ^ a n ' g r a ž u s " l a ž a s karas fJS* 
FORD " M ' ~o n r i " * S ' g G m s P ^ n y s g j -
pq?EV % T « / , C ° U p e > ^ e r a i degantis V JJ*' 
t!.HS>Ji,A. 30. 5 Sedan. sreroj tvarko! 14a. 
LA SALLE -32. — 5 Sedai, tobuSi bė'^" , 4 5 « 
LA SALLE '30. — 5 Sedan. « W j tvartSj I I* ' 
LA SALLE '30. — 7 Sedan . . ] . . 7 ™ ^ ?I^' 
G R A H A M '29. 2-4 Coupe, geras patarnaujįs' karas JJ* 
HUPMOBILE '31, 5 Sedan, geras karas _ J & 
LINCOLN '31, 7 Limo. tobulam stovy . . . * 21* 

l LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy .*.".". tVį%' 
LINCOLN 1 1 , — Sport Phaeton, kaip naujas '..'.'.*. Ji?* 
}<lNS°l'N,J0' ~ 7 T o w n C a r - l a b a i S v a ^ s karaa . . . . ; . * ; 2*5 
OLDS « '34, — 2 Door Sedan, trunk. gerai bė&a * ' 44?" 
PACKARD 120 '3 5, — 6 Sedan, mažas 8, kaip naujas ....'.'.*.'.*.'. 875 
PACKARD '84, 6 Sedan. labai puikus sąrant • ĮOM vnš^SP.^'^r?1"*Sedan- trunk« »eram «tovy..::;::::;;::: SS: 
PONTTAC '34, 2 Coupe, tobulam stovy 47?* 
PLTMOUTH '34, 5 Sedan. puikus mažas karas ....".'.'.'.'.".'*.' 445' 
PIERCE »33. 7 Sedan, labai puikus ."." . . 1075* 
STUDEBAKER '34, 2 Coupe, tobulas, 8 cyl ' . . . . 4li. 

Įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite ifimokėtl leng
vais išmokėjimais, lntanant pilną apdraudą, vartojant 
mažai kainuojanti O. H. A. C. planą. 3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 

Ci*awfopd 4 I O O 


