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P O P IE Ž IU S  RAGINA V Y S K U 
PU S KOVOTI SU P IK TU

VATIKANAS, birž. 25. — 
Šventasis Tėvas Popiežių© Pi 
jus XI vakar kalbėdamas 
kardinolams ir vyskupams 
pareiškė, kad šiandien visur 
baisiai plinta visokio pikto 
papročiai. Tas piktas dažnai 
pasireiškia prisidengęs menu, 
pramogomis ir naujanybėmis. 
Jis įdiegia žmonėse pavojin
guosius gemalus, kurie ima 

ūmi kinti pado ruošius papro
čius, Dievo ir žmonių įstatymų 
'-pildymą, šeimos šventumą ir 
vaisingumą ir jaunimo nekal
tumą, sakė Popiežius.

Kalbėdamas 17-ai kardino
lų ir apie 250 arkivyskupų ir 
vyskupų, kurie susirinko syei

kinti Popiežių pradėjus jam 
gyventi 80 metus, Jo Švente
nybė nurodė susirinkusiem 
šiem©, kad jie ištesėtų savo 
darbe už religinio mokinimo 
ir  jaunimo ir visų žmonių 
švietimo tobulinimus, imantis 
šiam tikslui įvairiausių inici
atyvų.

Šventasis Tėvas paminėjo 
katalikų akcijos entuzijastišką 
demonstraciją, pykusią per 
iškilmes minint ©avo 79 metų 
amžiaus sukaktuves, ir ragino 
prelatus dirbti su šia pasau
liečių organizacija atsargiai 
ir nuosekliai dorovės apsau
gai. Pažymėjo, kad tas yra 
žmonijos gerovės lobių pilis.

LEMKE SU SAVO MANADŽERIU

Kongresmonas William Lemke, trečiosios “ Union” par
tijos kandidatas į prezidentus, tariasi su savo politinės kam
panijos manadžeriu kongresmonu U. L. Burdick. Abu jie yra 
iš North Dakota valstybės. Kandidatas Lemke atvyksta Chi- 
cagon, kad čia įsteigus kampanijos vyriausią būstinę.
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KUN. COUGHLIN NEBUS 
VAOU SAVO SUDARY
TOS ORGANIZACIJOS

ŽENEVA, birž. 24. — Ži
niomis iš Maskvos, vidurinės 
Azijos bedievių organizacija, 
kuri viešumon iškilo kai bol
ševikai įsigailėjo Rusijoje, 
savo “ garbės nariais bedie
viais”  pripažino sovietų' vy
riausybės komisarus Litvino- 
vą, Molotovą ir Vorošilovą.

Kiek žinoma, nė vienas šių 
komsarų nėra pasakęs, kad ne 
priima šios Įpiktžodžiautojų 
teikiamo© jiems “ pagarbos.”

Na, jei valdovai yra pasisa
kę bedieviais, tad, supranta
ma, kad ir jų pavergtieji val
diniai yra spaudžiami, kad ir 
jie persiimtų jų dvasia.

Anais metais komisaras Lit 
vinovas Washingtone būdama© 
raštu užtikrino Amerikos vy
riausybę, kad Rusijoje religi
nė laisvė yra užtikrinta. I r  
jauniausi vaikai gali numany
ti, kaip gali būti užtikrinta 
laisvė religijai, jei jis pats ir 
kiti komisarai yra Dievą bur
nojančios organizacijos gar
bės nariai.

Litvinovas viliugingu būdu 
tad laimėjo savo vyriausybei 
Amerikos pripažinimą.

DRĄSUS MEKSIKIETIS 
ŠVIETĖJAS

ITLERIS PASIRYŽĘS PA
SIMATYTI SU MU

SSOLINIU

BERLYNAS, birž. 25. — 
Vietos diplomatų sluoksniuo
se kalbama apie Vokietijos 
Italijos sąjungos galimumus.

Kalbama, kad Hitleris pasi 
ryžę© savo laivu vykti Į Vi
duržemių jūrą, kad ten kur 
nors asmeniškai pasimačius 
su Mussoliniu,

Tas neįtikėtina, kadangi di 
ktatoriai bijo apleisti savo 
valdomas šalis.

SUSIDAUŽĖ LĖKTUVAI, 
5 ŽUVO

CHERBOURG, Prancūzija, 
birž. 25. — Per išbandomuo
sius manievrus ore susidaužė 
du jūros lėktuvai. 5 asmenys 
žuvo.

MEXICO CITY, (per paš
tą). — Meksikos nacionaliam 
universitete radikalai studen
tai, kelių suradikalėjusių pro
fesorių remiami, dažnai kelia 
įvairios rūšies triukšmus ir 
skandalus, kad tuo būdu pa
žeidus universiteto rektoriaus 
vardą. Tas daroma dėl to, 
kad rektorius- Don Luis Chico 
Goerne yra katalikas, o Mek
sikoj juk katalikai persekio
jami ir pati vyriausybė glo
boja radikalus studentus triu
kšmadarius ir skandalų kėlė
jus.

Aną dieną rektorius sušau
kė studentų susirinkimą pa
rengiamosios mokyklos amfi
teatre. *

Kai Įjodamas apie drausmės 
ir pavyzdingos tvarkos reika
lingumą šioje aukštojo moks
lo įstaigoje ir apie dalies stu 
dentų bruzdėjimo motyvus, 
rektorius pareiškė:

“ Aš esu katalikas! Kiti ka
talikai gal nedrįsta taip pa
reikšti. Bet aš sakau, kad esu 
katalikas!”

Šį pareiškimą gausingai su
sirinkusieji studentai pasvei
kino griausmingais krikštavi- 
mais ir raliavimais. Aplodis
mentams pasibaigus, rekto
rius toliau sakė:

“ Aš pasisakau, kad esu ka
talikas. Mano mylimiausia do
ktrina yra Dievo ir artimo 
meilė, o ši doktrina yra pa
ties Kristaus paskelbta” .

Paskiau jis klausė studen
tų, a r jis turi pasišalinti iš 
užimamos pozicijos? Pasigir
do griausmingas “ ne”  “ ne!”

Universiteto taryba daugu
ma -balsų reiškė pasitikėjimo 
rektorium ir nusprendė pa
šalinti iš universiteto keletą 
studentų ir prof. Acevedo, ku 
rie teršė rektoriaus vardą, 
kad juo nusikračius tik dėl 
to, kad jis yra geras katali
kas.

GREENSBURG, Pa., birž. 
25. — Trečiosios politinės 
Union partijos kandidatas į 
prezidentus kongreso atstovas 
Lemke pareiškia, kad rudenį 
per rinkimus nė viena partija 
negaus reikalingo elektorių 
skaičiaus ir prezidento išrin
kimą turės spręsti kongresas.

Jis nurodo, kad žmonės jau 
negali toliau tenkintis demo
kratų, arba respublikonų vy
ravimu, kai šalies turtai su
grobiami i keleto asmenų ran 
kas, o vyriausybė privalo rū
pintis apie 20 milijonų žmo
nių šelpimu. Tas yra aiškus 
respublikai pavojus.

KOMUNISTAI PUOLA 
ABI PARTIJAS

NEW YORK, birž. 25. — 
Komunistų partijos suvažiavi 
mas atkakliai puola abi did
žiąsias politines respublikonų 
ir demokratų partijas. Tenka 
daug prezidentui Rooseveltui, 
o respublikonų kandidatą 
Landoną vadina radikalų di
džiausiu priešu.

Nuo komunistų negalima nė 
tikėtis ko geresnio.

CHICAGIEČIAI PAS 
POPIEŽIŲ

VATIKANAS, birž, 
Šiandien audiencijoje 
žitus laimino San Alberto kar 
mėli tų kolegiją baigusius mo
kinius. Tarp jų buvo du chi- 
cagiečiai: Thomas Beck ir 
Brenban Gilmore.

25. — 
Popie-

VIESULIO AUKOS

CIUDAD TRUJILLO, Do
minikonų respublika, birž. 25. 
— Baisi audra ištiko šios res
publikos pakraščius. 15 asme
nų nuskendo.

MADRIDAS, I-spanija, bir. 
25. — Radikalų vykdomi strei 
kai ir teroras labai sunkina 
darbininkams gyvenimą.

K į DEMOKRATAI RADO 
IR K į  ATLIKO

PHILADELPHIA, Pa., 
birž. 25. — Vakar demokratų 
partijos suvažiavimo sesijoje 
kalbėdamas suvažiavimo nuo
latinis pirmininkus sen. Ro
binson iš Arkansas valstybės 
neginčijamais faktais atvaiz
davo, ką demokratų partijos 
administracija rado 1933 m. 
kovo mėn. 4 d. iv ką ji per ne
pilnai ketverius metus atliko.

Minėtais metais rado atski
rų valstybių ir centro suiru
sias vyriausybes. Milijonus 
bedarbių. Skurdo šešėlis buvo 
užslinkęs ant visos šalies. T.»s 
buvo respublikonų palikimas. 
Tas gi įvyko dėl respublikonų 
nelemtojo nusistatymo ir ne
paisymo ateities. Kai vargo 
spaudžiami karo veteranai už 
plūdo1 sostinę, prezidentas Hoo 
veris prieš juos panaudojo 
karo jėgas, o paskui užsidarė 
Baltuosiuose Rūmuose, kad ne 
mačius i r  negirdėjus, ka© da
rosi šalyje.

Demokratų administracija 
energingai ėmėsi darbo, kad 
atstačius nukentėjusią šalį. 
Darbas buvo nepaprastai sun 
kus. Bet jis davė gražių vai
sių, kuriai© patys respubliko
nai gali ne tik pasigerėti, bet 
ir pasidžiaugti.

Tačiau atstatymo darbas 
dar nebaigtas. Šalis dar ke- 
leriems metams reikalinga 
prezidento Roosevelto ištver
mingos vadovvbės.

PEORIA, 111., birž. 24. — 
C. 'V. Falkenberg, National 
Union for Social Justice tvar 
kytojas Illinois valstybėje, 
pareiškia, kad kun. C. E. 
Coughlin, kurs šią organizaci
ją sukūrė, atsisakys būti to
liau jos tituliariu vadu.

Tas įvyks dėl to, kad Na
tional Union for Social Jus
tice indorsuoja trečiąją poli
tinę Union partiją ir  tuo bū
du įžengia šalies politikos 
arenon. Katalikų kunigas gi 
negali būti partijos vadu. 
Bažnyčios įstatymai taip nu
rodo.

Tas reiškia, kad kun. Coug
hlin ir toliau bus šios organi
zacijos didis rėmėjas, bet ne 
jos galva.

LENKAI ĮSPĖJAMI PRIEŠ 
SOVIETĮĮ PROPAGANDĄ

VARŠUVA, birž. 25. — Lai
kraštis Gazeta Polska įspėja 
lenkų šviesuomenę prieš sklei 
džiainą raudonosios Maskvos 
propagandą Lenkijoje.

Nurodama, kad komunistai 
su raudonąja literatūra sklei
džia propagandą ir Maskva 
šiam žygiui iškleidžia dideles 
pinigų suma©.

AUTOMOBILININKAMS
ŽINOTINA

Cbicagoj nuo liepos 1 d. visi 
automobilininkai privalomai 
turės paduoti savo automobi

APMOKAMOSIOS
ATOSTOGOS

ITALIJA PASIUNTĖ MEMORAN
DUMU T. SĄJUNGAI

PREM. BLUM RY ŽTA SI SU STABD YTI 
DARBININKŲ STREIKUS

PARYŽIUS, birž. 25. — 
Premjero socialisto Blumo va 
dalijama Prancūzijos vyriau
sybė šiandien pasiūlė alyvos 
šakelę pramonininkams ir po
litiniams priešams taikos .už
tikrinimui viduje.

Ministerių kabinetas nus
prendė imtis visų priemonių, 
kad sustabdžius žalingu© ša
liai betikslius darbininkų strei 
kus ir kad nieku būdu toliau 
neleidus streikuojantiems dar 
bininkams okuopuoti fabrikų, 
kaip tas iki šiolei buvo daro
ma ir  pakenčiama.

Ministerių nuosprendis se
kė, kai prekybos rūmų atsto
vai kreipės pas premjerą rei-i 
kalaudami streikų sustabdy
mo.

Be to, ministerių kabinetas 
kapituliavo prieš nacionalistų 
organizaciją “ Croix de Feu” , 
kurią pereitą savaitę vyriau
sybė išteisėjo.

ROMA, birž. 25. — Rytoj 
Ženevoje susirenka T. Sąjun
gos taryba, o birželio m. 30 d. 
— įvyksta T. Sąjungos pilna
ties suvažiavimas svarstyti 
Etiopijos* likimo klausimą.

Italijos vyriausybė tad pa
siuntė savo memorandumą T. 
Sąjungai. Išdėsto Italijos Eti 
opijos konflikto visą stovį. 
Siūlo sudaryti komisiją, šio 
stovio svarstymui’ be teisės 
atlankyti Etiopiją.

Tuo būdu Italija tikisi nu
tolinti T. Sąjungos sprendi
mus Etiopijos klausimu.

BUS SUDARYTI KARIŲ 
KAPŲ PLANAI

KAUNAS. — Kad galima 
būtų lengvai patirti, kur yra 

i palaidotas kuris nors mūsų 
I karų dėl nepriklausomybės 
(dalyvis, karių kapams tvarky
ki komisija pasiryžo sudaryti

Ministerių kabinėta© pakei
tė savo. pirmesnį nuosprendį, 
leisdamas šiai organizacijai 
toliau veikti šalies politikoje, 
nesiekiant privačios milicijos 
vaidmens.

Šis nusileidimas reiškia, 
kad radikalai pabūgo šios or
ganizacijos.

AKLIEJI KARIUOMENEI 
GAMINA 10,000 ŠEPEČIŲ

visų žuvusiųjų sąrasus, pažy
mint kartu jų žuvimo datą, 
žuvimo vietą ir palaidojimo 
vietą. Tuo pačiu laiku mano
ma sudaryti ir  karių kapų 
planus, kurie bus prijungti 
prie tų sąrašų. Visa ši med
žiaga, įrišta į kietus viršelius, 
bus padėta karo muziejuje a r 
ba kitoje visiems prieinamoje 
įstaigoje.

KAUNAS. — Aklųjų insti
tuto auklėtiniai šepečiais aprū 

yra tinkamos saugumui, ar jų J pjna beveik visą mūsų kariuo-
liu© patikrinimui, ar mašinos

JAU 32,000 RADIO 
ABONENTŲ

KAUNAS. — Lietuvos ra
dio abonentų skaičius sparčiai’ 
auga. Dar nepilnai prieš dutnekanizniai yra tvarkoje. | mene. Kariuomenės šios rūšies 

Automobilių patikrinimui I užsakymus galėtų atlikti ir j metus buvo 14,000, pereitais
skirta keliolika stočių (aikš- j privačios įmonės. Tačiau ka-[metais priaugo ligi 25,000, o
cių) įvairiose miesto dalyse. 
Nepatikrintų automobilių ne
bus galima naudoti miesto ri
bose. Be kitko bus dedamos 
pastangos, kad išnaikinus ne
pakenčiamą automobilių tra
tėjimą, Lygiai kaip ir ragelių 
nereikalingą bliovimą.

ŽENEVA, birž. 25. — Tar
ptautinė darbo konferencija 
nusprendė ir rekomenduoja, 
kad visoje valstybėse pramo
nių darbininkams būtų pripa
žintos apmokamosios atosto
gos.

BUKAREŠTAS, birž. 95

Rumunijos žydai ginkluojasi. 
Bijosi galimų pasireikšti po
gromų.

LABAI PALANKUS ORAS 
JAVAMS

MARIJAMPOLE. — Aps
krityje ūkininkai džiaugiasi, 
kad šiais metai© labai palan
kus oras javams, sodams ir 
pievoms. Žiemkenčiai ir va
sarojus labai gražiai auga ir 
visur gražiai atrodo. Taip pat 
pievose žolė diddelė ir šiena- 
pifitė bus neabejotinai der
linga. Soduose įvairių vaisių 
taip pat numatoma užaugs 
daug, ypač bus daug vyšnių.

riuomenė mieliau naudojasi (šiuo metu jau yra 32,000. La
nkiųjų patarnavimu. Pasiro-įbai plečiasi radio abonentų 
do, kad jų pagaminti šepečiai' skaičius miestuose ir visur 
yra žymiai patvarresni. Insti- kitur, kur tik prieinamos są- 
tutas iš tų užsakymų turi ir lygos naudotis elektros ener- 
pajamų, kurios šiai neturtin- gija. Kaime dar vis vyrauja 
gai, bet reikšmingą darbą detetoriniai aparatai, nes lem 
dirbančiai įstaigai yra labai piniai (batarėjiniai) kaimui 
reikalingos. Tuo tarpu aklieji j brangiai kainoja, greitai iš- 
gamina kariuomenei arkliams senka akumuliatoriai, kurių 
valyti 10,000 šepečių. nevisur patogu© atnaujinimas

------------------ - (prikrovimas) ir brangiai kai
ARKLYS NULAUŽĖ RAI- Inoja batarėjos. Brangoki ir

TELIUI KOJĄ i patys radio aparatai.

TRAKAI. — Žaslių vyr. RANKOMIS GAUDO ŽUVJ
polic. Čižauskas Adolfas tar-' -----------
nvbos reikalais buvo atjojęs- PASVALY. — Tekanti per 
nuosavu arkliu į Kaišedoris. i Pasvalį Lėvens upė yra ap- 
Jam grįžtant atgal, jaunas ar j augusi žolėm, tarp kurių yra 
klys kažko pasibaidęs šoko j daug žuvies, kurios jokiais 
staiga i šalį, o kadangi šalia tinklais nepagausi. Dėl to at
buvo gilus griovis, tai arklys sirado specialistų, kurie žve-
į jį su raiteliu įgriuvo. Raite
lis buvo prislėgtas sunkaus 

KANKAKEE, 111., birž. 25. | arklio. Jam perlaužtas kojos
— “ United Farmers of Illi
nois” nusprendė remti Lemke 
kandidatūrą į prezidentus. Jis 
yra trečiosios Union partijos 
kandidatu.

kaulas.
Nukentėjęs paimtas apskri

ties ligoninėn.

PLATINKITE ^DRAUGĄ’

joja rankomis.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — 

šiandien debesuota, šilta ir 
dieną, arba vakarą numato
mas lietus.
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Lietuvos Laisves Paskolos Benu 
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,

D R A U G A S

Jau  K ita ip ...

Jeronimas arba, kaip italai '• testonė. J i  atsinešė spalvuotų 
sako,' Gerolamo, ir sūnus An-1 paveikslukų, kurie vaizdavo

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

Kiekvienas toono ar bonų 
turėtojas, norėdamas gauti pa * 
1 ūkanas už 1936 metus, priva- i 
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

lian Legation, 2622 — 16 
L Washington, D. C.). I

Luuartiniu laiku esama dvi 
bonų turėtojų rūšys: vieni, ku
rie yra pratęsė bonus, ir ant
ri, kurie juos laiko be pra
tęsimo. Naujiems kuponų la
pams gauti tarpe šių dviejų 
bonų turėtojų rūšių nėra jo
kio skirtumo: ir vieni ir ant
ri gali bet kuriuo laiku po. 
liepos mėn. 1 d. pareikalauti 
naujų kuponų lapų. Tiesa, pra 
tęsusieji bonus jau yra gavę 
palūkanas už .1935 metus, o 
tie bonų turėtojai, kurie bo
nų nepratęsė, — dar ne. Bet 
Sietus pastariesiems dėl to jo
kio nuostolio nebus. Jiems bus 
apmokėtos 1935 metų palūka
nos tuo laiku, kada jie atsiųs 
.pačius bonus apmokėti arba 
juos bet kuriam laikui (bet 
neilgiau kaip ligi 1945 m. lie
pos 1 d.) pratęsti.

Pareikalavusiems naujų ku
ponų lapų bus išrašyta po de
šimts (10) kuponų. Apmokė
dama palūkanas už 1936 me
tus, Pasiuntinybė pirmąjį ku
poną* atlrirps, 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
mi bet kuriuo laiku.

šiuo atveju daug kam, ypa
tingai tiems bonų turėtojams, 
kurie pratęsė savo bonus tru
mpesniam laikui, negu ligi 
1945 m. liepos mėn. 1 d., gali

tai yra: nepratęsti bonai bus 
apmokami bet kuriuo laiku 
ligi galutino bonų išpirkimo 
termino, o pratęstieji — ne 
anksčiau jų pratęsimo laiko 

’•Bet ir pratęstus bonus, kurių 
apmokėjimo terminas sueina 
šių metų liepos mėn. 1 d. 
(kaip jau buvo pasakyta) ga
lima pasilaikyti bet kuriam 
laikui lyginai taip, kaip ir ne- 
pratęstuosius.

Dar vienas, ypatingo dėme
sio, vertas dalykas. Bonų tu
rėtojai, kurie, gavę naujų ku
ponų lapus, panorės, kad bo
nai būtų apmokėti prieš 1945 
m. liepos mėn. 1 d., drauge 
su bonais privalės grąžinti 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
sioginiai (ne prie Washingto- 
no bankus) grąžinti gautus bo 

(nūs drauge su naujų kuponų 
lapais, atsiųstų registruotam 
laiškui pašto ženklų.

Lietuvos Pasiuntinybė 
Washington, D. C.
1936 m. birželio mėn. 23 d.

KĄ VEIKS LIETUVOS 
SEIMAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)
vyriausybės ir teismo darbus, 
nes pagal tą pačią konstituci
ją, Lietuvos valstybės valdžią 
sudarą seimas, vyriausybe ir 
teismas. Tokiu būdu, seimui 
yra pavedamos labai didelės 
ir atsakomingos pareigos 

Be įstatymų leidimo, seimas 
turės nudirbti dar ir visk eilę 
kitų svarbių darbų. Pirmiau
sia, seimas prižiūrės vyriau
sybės darbus, duos jai pai.lan 
simus bei interpeliacijų. Vai
stytais biudžeto sudarymas ir 
vykdymas taip pat bus reika
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, 
kurias jam skiria dabartinės 
va 1 stybės konstitucija.

Dar yra įdomus klausima®, 
kokiomis teisėmis naudosis 
naujojo seimo nariai? Tas tei-

1 k»h: klausimas, kodėl visiems 
f  turėtojams bus išduoda- 

Ini (dešimties kuponų) 
lapai, o ne tik tiek kuponų, 
kuriam laikui bonai yra pra
tęsti. Atsakymas trumpas: iš
duodant pilnus kuponų lapus, įsės irgi nustato konstitucija, 
norima suteikti galimybės bo- Joje pasakyta, kad seimo na- 
nų turėtojams pasinaudoti mo : rys dėl savo kalbų, pasakytų 
kainomis 5 nuoš. palūkanomis einant pareigas, negali būti 
per ilgesnį laiką. Sakysime, I teismo baudžiamas, tačiau už 
pavyzdžiui, nors bonas yra j garbės įžeidimą gali būG trau 
pratęstas tik ligi šių metų lie- jkiamas atsakomybėn papras- 
pos mėn. 1 d., bet, jeigu tokio ta tvarka. Seimo nario asmuo 
bono turėtojas pageidauja bo- yra neliečiamas. Jį suimt; ga
ną pasilaikyti ilgesniam lai
kui, tai jis tai gali padaryti 
be jokio nuostolio, nes, turė
damas pilną kuponų lapą, jis 
kiekvienais metais, pristačius 
prinokusį kuponą, gaus jam 
priklausomas palūkanas.

Įima tik seimui sutikus, iš
skyrus tuos atsitikimus, kad 
jis yra užtiktas bedarąs nusi
kalstamą darbą.

Tuo būdu, matyti, kad nau
jojo seimo sudėtis ir jo pagri
ndinės pareigos mažai kuo

Ar yra būtino reikalo bonų j skiriasi nuo visų buvusių jn 
turėtojams tučrtuojaus parei-j seimų. Tik asmeninio sąstato 
kalauti naujų kuponų lapų?’atžvilgiu dabartinis seimas žy 
Ne. Bonų turėtojai galės gau- miai skiriasi nuo visų ligšiol 
ti naujus kuponų lapus betj buvusių seimų. Tsb.

tonio arba Antanas, buvo vai
sių pardavėjai —• italai. An
tanas buvo dar jaunas berniu
kas. 1W

Antonio šluoste 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 į pagalbą. Ir  nuo 
to laiko jo rankovė gerai at
likinėjo savo užduotį. JĮ 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 dėžutėn, 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 nevi- 
sos jos gražios. Kaip jau sa
kiau, Antanas ne vienos uogos 
nemesdavo šalin, oi ne? Tai 
būtų eikvojimas, kaip jį tė
vas buvo jau nekartą moki
nęs. Kiekviena uoga yra pi
nigas.

Tėvas girdavo sūnų, nes 
mokąs biznį vesti. Senis Ge
rolamo mąstė — ateis diena, ( 
kad turės daug turto. Ir tas ' 
jam visuomet stovėjo minty
je. Neseniai jojo apylinkėje , 
mirė vienas biznierius. Jero
nimui dingtelėjo, kad ir jis 
neišspruks nuo mirties, bet 
jis tą mintį kuogretičiausia at- 

Įmetė. Mirti?! Pirmiausia jis 
uždirbsiąs Antanui pinigų.

Jeigu kas trukdė pasiseki
mą tuojau reikia to “ kas” 

j atsikratyti. Taip mokė tėvas 
savo jaunąjį “ biznierių*’. Tė- 
• vui nerūpėjo kas buvo pra- f 
jkilna, amžina, šventa. Jis bu- J 
jvo apsileidęs katalikas, užmi- j 
ršęs savo pareigas ir visa. Ar
čiausios bažnyčios klebonas 
mėgino tėvą ir sūnų grąžinti 
prie tikėjimo. Bet nepasisekė, j 
Tėvas sūnui neduodavo pro
gos pasimokinti katekizmo, 
nei bažnyčion eiti. Ir, žinoma, 

.jeigu taip, tai mažai geTO bus 
galima iš taip išauklėto vai
ko sulaukti.

Tėvas dažnai išgirsdavo pa
peikimų iš savo italų draugų, 

'kad jis turėtų būti ištikimu 
kataliku. Vis žadėdavo jau ei- 

.ti — atlikinėti savo pareigas, 
jbet taip ir pasilikdavo. Tėvas 
i sūnui sakydavo: “ Kainuoja 
Įeiti bažnyčion” , penki centai, 
j dešimts ir, kartais, net dvide- 
.šimts centų!” Jam buvo Ra
ikęs vienas kaimynas, kad ka- 
Įtekizmas kainuoja 25 centus. 
. “ Madonna mia!, tarė senis 
'Gerolamo, žiūrėdamas į dan
gų, “ aš tuojau susibankrutv- 
čiau. Kas žino... neužilgo at- 
seitų pusė dolerio. Aš nesu 
turtuolis — turiu tiktai de
šimts tūkstančių dolerių. Ar
gi man nereikia užmokėti už 
vaisių atvežimą nuo laivo? 20 
centų! Sūnau, užmiršk apie 
bažnyčią. Tik tapk turtingu” .

Bet vieną dieną atėjo pro-

Mozę, Jokūbą ir kitus patria- 
rkus. J i sakė, jog Antonio ga
lėsiąs gauti gerą švarką, jei 
lankysiąs jos katekizmo pa
mokas. O! Jeronimui tai bu
vo kita pasaka! Jis mirkte
lėjo sūnui (kuris nenorėjoi 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
sulaukus nei vienų metų, mirė 
motina. Antonio giminės vė
liau jam aiškino, jog ji turė
jus aukštai, aukštai keliauti. 
Tačiau jis nesuprato. Jam ka
žkas sakyte sakė, kad jo mo
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 gelių, pamatė 
Kotryną Todi ir ją pasiėmė.

Po savo žmonos mirties Je
ronimas ilgai liūdėjo. Per tas 
dienas jis labai paseno, sulin-

- 1

loniai žiurėjo jį vadindami i į-0 Jam liko vienas Kotrynos 
negražiais vardais. Jam ne- atminimas. Tai buvo didelis 
smagu ten buvo. Atsisakė dau josios paveikslas sutuoktuvių 
giau eiti. Žinoma, tėvas nezi- ryt^ darytas. Paveikslas ka- 
nojo, kas daryti, bet sutiko, bojo a.nt sienos gražiausiame 
Sūnus švarko neįgavo*. kambaryje. Jis buvo apdeng-

Sūnus kažkodėl mylėjo šv..tas 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- rėjo. Gal todėl, kad Kotryna 
jęs tikrai švarią apikaklę — 3am primindavo apie katali- 
kurs retai bi kokią dėvėjo., kiškų pareigų atlikimą. 
Klebonas turėjo malonią, aiš-Į ♦ • •
kią tėvišką šypseną. Kunigas šiandien Antonio buvo lais
vino jo šios šeimos padėtį —, vas mlo (]arfo0> Tėvas užėmė
ir jis stengdavosi ją  privesti . . . • • *® d 1 130 vieta. Sūnūs išėjo į miesto
prie Dievo. Į

* •  •  į aikštę.
Antonio pilnas vardas buvo! Aikšte ėjo Stasys Norkų-

" i

Demokratų lyderiai. Nacijonalis demokratų pirminin
kas James Farley (kairėj) ir Patrick Našlį, Illinois ko- 
mitemenas dešinėj Philadelphia per partijos suvažiavimk

nas, jo bendraamžis, kuris gy
veno vienu aukštu žemiau A- 
ntonio. Jis nešės katekizmo

knygą. Stasys ruošias priimti 
Sutvirtinimo Sakramentą.

(Daugiau bus)

S k a ity k  Kelionių A prašym us Tų ,
K u rie  Y ra  To li Keliavę  

1.
Vvskupo P. P. Bučio. M. I. C. “ KELIONĖ APLINK PA

SAULI*’ arba kelionė į “ EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
TR A LIJO JE” . su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių eal tik vyskupui 
Bučini teko. J is  moka savo kelione vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.n.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai isnndin&ra “ KELIONĖ 
PO EUROPĄ ”  ir vpnč LAISVOJE LIETUVOJE. įdo
mių paveikslų net 48. Knyea turi pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

ra .
Beenlo id omus Kun. J. A. Pauliuko “ KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis. Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj. 
Sicilijoje, Graikijoje. Svrijoje. Šventoje Žemėje. Kripte. 
Italijoje. Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Bei iri 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 siųskie mums.

Čia nuplėšti
Gerbiamai ''Draugo” Administracijai:

SlunCIu su filuo laišku t ............  už kuriuos prafiau k u n greičiau si a
atsiusti man ««»kr»nčlas Kelionių knvras:

VYSK. P. P. BIJOTO KEIJONftS — ll.ftft 
KUN. PR. .T. VATTITKAICrO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 8.00

arba:
siunčiu SS.50 už kuriuos atsiusk*^ man visas tris Kelionių knygas. 
K u o  adresas:

Vardas. P a v a r d ė ...............

- /  "No more grey! 
My hair is young again 
. . .  thanks to Clairol!"

•  • • I  look ten years younger. M y hair is 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 ewe it all to Clairol which, in 
one quick 3 - in - 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 beauty analysis.'

•a

N ot with common, old-fashioned hair dyes...buĄ

•  w ith  C1MRM
Beverly King, Consultant
Clairol, Inc., 132 West 46th Street, New- York City 

k Please send FREE Clairol booklet, FREE advice and FREE analysis. 

Nome— — — — — —— — — —  ■ T- — —

Address—

“D R A U G O ” M E T IN IS

P IK N IK A SCK
Sekm., Liepos-July 12 d., 1936 m.

“ VILNIAUS KALNELIUOSE”  -  SUNSET PARK
1 3 5 th  in A rch er Avenue



4 D R A U G A S

FACTS YOU NEVETR KNEW!!/
V "THERE /s  h  6EYSER V/H/CH SfouTQ

F§®®& w s w » .  z

WEST SIDE EAST SIDE
Birž. 14 d., Sv. Antano par. 

buvo mokslo metų užbaiga. 
Jau kelinti metai, kaip moks
lo metų baigimo iškilmės bū
na bažnyčioj, kas sudaro gra
žų įspūdį, o ypač kai kleb. 
kun. 1. F. Boreišis išduoda
mas diplomus kiekvienam su-

Dievo Kūno šventė šv. Ju
rgio bažnyčioj švęsta sekma- 
dienį, birž. 14 d. i

Tų pačių sesučių pnruištų' 
19 vaikučių pirmų kartų p ri- ' 
ėmė šv. Komunijų 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, ku- ' J . Olšauskas ta proga pasakė

By H. T. Elmo

SELLX^/SIOWE W lO N ft l .  PĄRK

rie girdi bažnyčioje pasilieka gražų pamokslų.
ilgam.

Visos iškilmės mokytojų se
serų Pranciškiečių buvo gra
žiai prirengtos. 8 skyrių bai
gė šie: Antanas Čeniauskas, 
Pranciškus Lapinskas, Kons
tantinas Baibokas, Jurgis Če- 
rpavičius, Julius Saplys, Al
bertas Gudinas, Pranciškus U- 
z.nis, Antanas Bakanauskas, 
Kazimieras Kruvelis, Thomas 
White, Pranciška Ribokaitė, 
Eugenija Puodžiūtė, Konstan-* 
cija Lapinskaitė, Elzbieta Mi
kalauskaitė, Elena Baibokai- 
tė, Elena Rutkelaitė, Ona A- 
leksiūtė ir Helen McConnell. 
Pora vaikučių m t svetimtau
čių.

Per sumų ta pačia tvarka 
vaikučiai ėjo procesijoj.

Šį sekmadienį, 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. 20 d. pas M. ir B. 
Aukščiūnus atvyko ' svečias 
klierikas J. Bagdonas iš Penn 

Isylvania. Už dviejų metų bus 
įšventintas į kunigus. Klieri
kas Bagdonas yra gabus ra-
šy tojas j kaip lietuvių ir an- 

7 d. per sūnuj kleb. g,ų kalbose- Lietuvil,
menei yra žinomas slapyvar
džiu Bastūnas.

Birž.
kun. I. F. Boreišis 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 “ Avė 
Maria”  giedojo inž. E. J . Žiu
rys gražiabalsis tenoras; du
etų — O. Ivanauskaitė. ir F. 
Stanuliūtė. Vestuvių pokylis

M. Aukščiūnienė, 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
bonas kun. J . Čižauskas, kun.

Iš “ show me” valstybės. Missouri valstybės delega* 
cijos sekretorė W. Mason, su vėliava, vadovauja savo 
grupės demonstracijai deni. partijos suvažiavime.

jis norėtų, kad muzikai su- Methuen - J>awrence, Mass, 
dainuotų lietuviškų dainelių, j Visi ten buvę labai nustebo, 
Tai buvo netikėtas pageida-j.kad gub. Curley su lietuviais 
vimas. Bet mūsų muzikai ne-1 muzikais praleido apie 35 ma- 
nusigando. Tuoj susigrupavo, nutes juokdamas ir klaušine- 
ir  labai gražiai sudainavo pa-
tri jotinę dainelę “ Lietuva bra 
ngi” ir “ Pupos” . Gubernato
rius išklausęs pagyrė ir už
klausė p. Žemaičio ar dar ko

buvo. pas jaunosios tėvelius, j Vincentas, pasijonistas, taipgi 
keletas svetimtaučių, jų tarpe 
ir James J. Spillane (Mieli. 
Oil Producer).

Pokylio metu jaunai porai, su
dėjo gražių linkėjimų kun. I. 
Boreišis, inž. E. J. Žiurys, mu
zikas J. A. Blažiš. Jaunaved
žiai nors ir čia gimę j r  augę, 
bet nuo pat jaunų dienų vi
sur su lietuviais darbavosi; 
abu gabūs vaidylos, geri cho
ro nariai. Be abejonės, kad 
ir apsivedę padės darbuotis 
ii* parapijos reikaluose.

Atsilankę gražiai vakarų 
praleidę dėkojo Aukščiūnanis 
už gražų susipažinimo vakarų.

Svečias paviešėjęs ir aplan
kęs Detroito svarbesnes vie
tas žada vakacijas tęsti Cle- 
velande.

’ Dalyvavusios visos susidė
jo ir įteikė piniginę dovanų 

|jos mažam sūneliui Ričardui. 
| Vykdauios namo visos džiau 
'gėsi linksmai praleidusios lai
kų. Ten buvęs

Lietuviškos Dainos 
Skambėjo Valsty
bės gubernatoriaus 

rūmuose

Jaunai, veiktai porai iinkė- i ... . . . .  -r1 visiems gerai žinoma Juta

Vyčiai Savo Dien? 
švenčia

Vytauto Darže
Liepos Ketvirtą 

Būk ten!
tina laimingo sugyvenimo mo 
terystės luome ir visada daly 
vauti veikime.

Inž. E. J. Žiurys pereitų 
savaitę buvo išvažiavęs į N ew .' 
Haven, Conn. Yale universite
to trijų metų susivažiaviman, 
kur dalyvavo virš 2000 mok
slo vyrų. Buvę žingeidžių pa
skaitų ir įvairių pramogų. Ke

Medinienė, buvusioji pirmini
nkė Moterų Sų-gos 54 kp., se
kmadienį, birž. 14 d., surengė 
privatų šeimyniškų piknikų

LIETUVIAI DAKTARAI

1 savo draugėms sųjungietėms 
Palmer parke. Tai kaip ir at
silyginimas draugėms už su
rengimų jai surpryzo praeitų 
rudenį.

Visas maloniai priėmė ir 
lionė automobiliu buvo laimi- pavaišino skaniu užkandžiu ir 
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 energijos ir kitiems. I . ■. " *

_______  Ijunkos 64 kp. šeimyninis išva-
Birž. 21 d. buvo Joninių iš- j žiayimas Sakaičių ūky. V ieta 

važiavimas Jono Aukštuolio STaži. Kas norėtų dalyvauti,

Res. 6924 S. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

! ŪR. J. J, SIMONAITIS
2423 W. Marquette Road 

i GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vėl. 2—4 ir  7—9 vak.

Kctv. ir  Nedeliomis susitarus

Tel. CANal 2345

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—1 ir  7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutartį ' 
2305 So. Leavitt St.

Tel. CANal 0402

ūkyj. Dalyvavo skaitlingas bū 
relis Jonų ir pašalinių. Visi 
buvo pasitenkinę.

lai užsisako bilietų; tik 50c 
ypatai.

AKIŲ GYDYTOJAS

Birž. 28 d., Šv. Antano pa- ( 
rapijos piknikas Beech Nut j 
Grove naujos klebonijos nau- j 
dai. Klebonas ir komitetas1 
kviečia geraširdžius Detroito 
lietuvius šiame piknike daly- | 
vauti.

Liepos 4 d. bus Moterų Sų- į

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — akiniai 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien uuo 9 iki 

12 —  1:30 ik i 8 vak.
TeL CANal 0523

n kai, kurie buvo išgavę pas- 
kyrimų pasimatyti su Massa

chusetts valstybės gubernato
rium James Michael Curley 
ir jį kviesti į Lietuvių Dainų 

išventę, liepos 26 d., Palango- ir labai gražiai sudainavo pa- damas apie lietuvius, lietuvių 
|je. Suvažiavo “ Darbininko” trijotinę dainelę “ Lietuva bra organizacijas, chorus.- 
Įredakcijon ir čia turėjo pasi- ngi” ir “ Pupos” . Gubernato- Be to gubernatorius1 
įtarimų. , j J rius išklausęs pagyrė ir už- vanojo visiems savo veiiau-
I Prieš 12 valandų vidudienį klausė p. Žemaičio ar dar ko šiai išleistais medalionais ir 
I muzikai* - vargonininkai: R. jie norėtų, kad gubernatorius muzikų grupei įteikė save di- 
Juška — So. Boston; A. Vis-Ciirley padarytų. Žemaitis pa-įdėlį su rėmais paveikslų; Ma
minas — Lawrence; J. Taniu-: sidrųsinęs kviečia gub. Curley , zikai padėkojo gubernatoriui 
lionis — Nashua; J. Žemaitis atvykti į Naujosios Anglijos(už malonų priėmimų ir deva- 

Worcester; M. Karbauskas Lit tuvių Dainų Šventę. Gub. has. Po to kiekvienas dalyvis 
— Cambridge; J. Balsis — Curley maloniai kvietimų pri-{turėjo progos atsisveikinant 
Worcester; J. Stačiokas — ėmė ir pasižadėjo liepos 26. d. į paspausti gubernatoriui rau- 
Atliol; A. šlapelis — Norwooa tikrai dalyvauti. Palangoje.' kų.
ir kartu su jais S. Dambraus-.» _ ....................... ............ .

įkas, P. šakalys, J. Antanėlis,J --------
J. Romanas, J. Račkauskas, Į 

'K.
“ Darbininko1 
buv

MALDAKNYGES

laukė kada pašauks į guber
natoriaus Curley klambarį.

Karidoriuje laukė minia 
žmonių pasimatyti su guber
natorium. Pasigirdo balsas: 
“ Lithuanian group!” Maršuo* 
ja lietuvių būrelis pasimaty- į 
ti su gubernatorium ir įteikti 
jam rezoliucijų, kuria jis k vie-1 
čiamas būti lietuvių chorų ga
rbės pirmininku.

Muzikas J. Žemaitis buvo 
spoksmanas. Jis lietuvių m u- 
zikų ir chorų vardu gražiai 
pasveikino gub. J. M. Curley

5. Maldų Vainikėlis, juodais v iršeliais........................ .. .30
6. Maldų Vainikėlis, juodais paprastais viršeliais . . . ,  .40
7. Maldų Knygelė, juodais viršeliais ............................ 1.00
8. Maldaknygė ir Baž. Pamaldų Vadovėlis, raud. kraš. .65

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 
2334 South Oakley Ave., Chicago, 111.

| BOSTON, MASS. — Perei
tų penktadienį, birželio 19 iš Į ir įteikė jam rezoliucijų. Gub.

Į lietuvių parapijų suvažiavo Curley labai nuoširdžiai priė- 
į lietuviai muzikai - vargonini I mė kvietimų ir pareiškė, kad

PARDUODAMA ŪKIS
Parduodamu 1(50 akerių geros žemes ūkis Round Lake, Michigan 

Lietuvių kolonijoj. 12 kambarių namas ir  kitos triobos. 10 akerių 
sodas. Upelis bėga per ūkį. Prie pat ežero, kranto. Mokykla ant 
žemes. A rti bažnyčia. Aut gero kelio. Parsiduoda - nebrangiai. 
Kreipkitės:

Z . BAIBOKAS
2810 MICHIGAN AVENUE

DETROIT, MICHIGAN

DR. P. ATKOČIŪNAS
Tl A MTTRT A S

1446 So. 49th C t, Cicero, UI. 
Utarn., Ketv. ir  Pėtn. 10—9 vai. 
3147 So. Halsted St, Chicago 

Pa n c d., Scred. ir  Subat. 2—9 vai.

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 S. Leavitt St.

CANal 0706

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSKAS)

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

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

l'el. CANal 0257
Res. PROspect b659

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

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

6 jk i 8 vai. vakaro
Tel. BOUlevard 7042

OA. C. Z . VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vai.: uuo 9 iki 8 vakare 
Seiedoj pagal sutartį

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valandos

Kuo 2 iki 4 ir  nuo 6 iki 8 vak. 
Nedeliomis pagal sutarti

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1930

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14
Res. Victory 2343

DR. A. J. BERTASH
Orino vai. uuu 1—>’»: nuo 6:30—8:30

756 West 35th Street
TeL CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomis ir  NedėL pagal sutartį 
REZIDENCIJA

6631 S.. California Ave. 
Telefonas REPublic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Tel. VIRginia 0036

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

Į V A I R Ū S  D A K T A R A I

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Avė.

Važiuokite į Lietuvą

EKSKURSIJOS
Ant Visų Laivų 
Greitas Patarnavimas

B. R. PIETKEWICZ U ,
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

2608 West 47th St. LAFayette 1083

BUICK (gr
ir

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 jxipict ir  7—8:30

vakare
•• REZIDENCIJA 

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

Trečiadieniais ir  Čakizadisniail 
efltertj

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, IL L  
Telefonas MIDway 2880 

OFISO VALANDOS:
Nuo 19 ik i 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vakaro. Nedeliomis uuo .̂3 iki 12 

vaL po pistų ir  nun 7 iki 6:30 vai., 1 1^-12
___

Tel. YARds 0994 
Rez.: TeL PLAza 2400 

VALANDOS:
ryto; 2*3 ir  7-3 v. vak. 

Nedaliomis nuo 10 iki 12 diaaa

PONTIAC
AGENTŪRA

Milda Auto Sales
PIRMA IR VIENINTĖLĖ LIETUVIŲ

GENERAL MOTORS AGENTŪRA

8 0 6 W .3 1 s tS t . le i .  Victory 1 6 9 6
DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS

&
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
Šis - Tas Iš Cicero

Cicerieeianis šie metai reikš
mingi. Birželio 13 d. šauniai 
apvaikščiota Šv. Antano šve
ntė. Tai mūši) parapijos glo
bėjo diena. Šiais metais j i  bu
vo dvigubai reikšminga, nes 
parapija šventė jubiliejų. Ry
tų 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 Chicpgos, taip ir  iš 
Rytų. Pamokslų sakė pirma- 
sis šios parapijos klebonas, 
parapijos įsteigėjas, kun. A. 
Ežerskis, i r  vyskupas. Minios 
pripildė didelę bažnyčių. Net 
lauko pusėj buvo daugybė 
žmonių. Visiems iškilmė darė 
didelio įspūdžio.

Žasinaitė Ona, Šerpetytė Ve
ronika, Bočiūnas Simonas, Da
mbrauskas Vladas, Jakštas 
Kazimieras, Jankaitis Jeroni
mas, Jankauskas Jonas, Ka- 
sulaitis 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 Bronė Cemiūtė.

Jis priklauso prie Nekalto Pr. 
Šv. Pan. parap. choro ir nuo
latos dalyvauja su vargonini
nkais Sasanausko vyrų chore.

Syhik

UNCLE WIGGILY’S TRiCKS

for in. 
i w an t to  pte 

h * ! • r

■  n

&
7  o

’•re .boys J The£ idewalR. 
was cleaned better i

Antras svarbus įvykis — 
jubiliejinis mokslo metų bai
gimas sekmadienį, birž. 14 d. 
Šiais metais iš parapijos mo
kyklos išleista didelė 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 turtinga, 
puikiai < išpildyta e jnokjįdos 
IM Vcių^ 4 a  |

Pertraukose ’ * kalbėjo 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 vertę Amerikos pilie
tybės. Už tai gavo medalius.

Po programo mūsų gerb. 
klebonas patiekė gražių kal
bų baigiančiai klasei ir per
statė pirmąjį klebonų ir pa
rapijos steigėjų, gerb. kun. A. 
Ežerskį. Jam atsistojus kalbė
ti, žmonės iš džiaugsmo pasi
leido rankomis ploti. Kun. E- 
žerskis pasakė gražių kalbų, 
pažymėdamas didelę parapijos 
pažangų ir palygindamas pir
mųjų klasę baigiančiųjų, kuri 
susidėjo tik iš šešių mokinių, 
su dabartine klase, kurioje 
buvo 37 mok.

7-tame skyriuje — Pranciš
kus Kelpšas ir Eleonora Ma- 
silonytė.

6-tame skyriuje — Albertas 
Morkūnas ir Bronislava Alek- 
siūnaitė.

5-tame skyriuje — Ričardas 
Genis ir Laurina Jonei ytė.

4-tame skyriuje — Jeroni
mas Christy ir Patricija Po
ciūtė.

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

2-ranie skyriuje — Juoza
pas Campbell ir Alberta Am
brasai tė.

Ieva Lukošiūtė, LRKSA J  u 
biliejinio Seimo Rengimo Ko
miteto narys, katalikiškų lai
kraščių bendradarbė, viena 
žymiausių Chicagos lietuvių 
katalikų jaunosios kartos vei
kėjų. J i  yra pirmininkė prieš- 
seiminių šokių ir susipažini
mo su atstovais vakaro, Mor-

prison viešbuty. Panelė Luko
šiūtė deda daug pastangų, kad
šis vakaras kuo geriausiai pa
vyktų. Šokiai birželio 28 d.

CHICAGOJE

Iš Bridgeport padanges

Šv. Kryžiaus' ligoninėj, birž. 
8 d., Pranciška ir Juozas Ga- 
ruckai, Jr., susilaukė dukre
lės, sveriančio^ 8 svarus.

mylima Teofilė Stankevičienė 
(amžinas narys). Jinai ilgai 
ir  sunkiai sirgo Šv. Kryžiaus 
ligoninėj pereitų žiemų. Da
bar, ačiū Dievui, sustiprėjo ir 
vėl rėmėjoms į talkų atėjo.

Julijona Budrevičienė, O. 
Sekleckienė ir T. Stankevičie
nė rengia įvairybių “ grab 
bag“  būsimam ARD piknikui,

“ D r a u g o ”  R a d i j o  P r o g i a m a
TR EČ IA D IEN IA IS T A R P 4:00 ir 4:30 j 

IŠ  ST O T IE S W ED C (1210 kilocykles)

“  Grandpapųr’ “ senior“  Juo
zų Garuckų sveikiname jau su 
aštuntu anūku iš eilės. Gi jau
nutei Garuckaitei linkime svei 
kai augti. J . Garuckas, Jr. 
augina ir sūnelį. Kaip tik ir 
reikėjo dukrelės, kuria tėvui
džiaugiasi.

nie piknike. Pradžia 11 vai 
ryto. Įžanga 35c.

Birželio 21 d. iš Šv. Marijos 
liepos 11 d., Vytauto darže, jniisijonierių vienuolyno, le -  
Josios turės įdomiausių daly-Įc m̂y> £ri^° P^s tėvelius 
kų tame “ maiše“ . Piknike pa- J atostogoms Antanas Čepams 
matysime visas gražias dova- p r  P ov ile  Duzinskas. P. Du

zinskas šįmet baigė high scho-
. j oi ir  po atostogų važiuos į 

Dieve duok, mūs darbsčio-, Phil8deIpllia toliau 
b  inmc uvoiknfns Tik* I

Nepatingėkit, atsilankykite! 
į šį paskutinį susirinkimų, bei į 
prirašykite daugiau narių, o J 
vasaros sezone pasilsėsim ir  su 
sirinkimus pradėsim tik  sujĮ 
rugsėjo mėnesiu.

AJaburdaitė Poškienė, rast.

ms rėmėjoms sveikatos. Tik j 
tokios nenuilstančios veikėjos 
palaiko mūsų stiprių organi-1 
zacijų. X

1-maiue skyriuje — Povylas 
Gintautas ir Valerijų ̂ Ppeiūtė.

Į-iyaiue skyriuje už lietuvių 
k'albų — Laurina Petraitytė 
ir Stanislovus Kaikaris.

Už tikybų 8-tame skyriuje 
— Matilda Kavaliauskaitė, už 
lietuvių kalbų Pranė Olbikai
tė.

Trečias jubiliejinis įvykis 
buvo birželio 21 <1.,. Vytauto 
darže. Tai buvo parapijos ju
biliejinis piknikas. Atsilankė 
daug žmonių. Nors buvo šalto
ka, tačiau visi linksniai laikų 
leido. Piknike dalyvavo daug 
biznierių, profesijonalų, cice- 
riečių, bulvai’iškių, čikagiškių. 
Jei būtų buvę šilčiau, tai dar
že nebūt galėję žmonės sutil
pti. Kurie šiame piknike ne
turėjo progos dalyvauti, turės 
dar vienų progų vėliau.

Nauji Profesijonalai

Pradžioje, pertraukose ir 
pabaigoje griežė naujai suor
ganizuota mokyklos orkestrą.

Šiais metais mokyklų baigė 
sekantieji mokiniai: Bernotai
tė Pranė, Černiutė Bronė, De
veikytė Florencija, Grigaitė 
Ona, Juravičiūtė Florencija, 
Kavaliauskaitė Matilda, Klo- 
vytė Pranė, Krekščiūnaitė A- 
licija, Kulpinskaitė Elena, Lu
košiūtė Stasė, Metrikaitė Sta
sė, Miliutė Valerija, Muraš- 
kaitė Eleonora, Navurskytė 
Ona, Olbikaitė Pranė, Paterc- 
baitė Juozapina, Petraitytė 
Marijona, Paulaitytė Loreta, 
Pugžlytė Elzbieta, Rocevičiū- 
tė Sofija, Stankiūtė Adelė,

I Senas priežodis sako: “ Ei
na kaip šiltas peilis per svie
stų“ . Taip eina Raudonos Ro
žės “ baseballo“  tymas. Jie 
per “ priešų“  jauktus taip 
greit ir gerai pereina, kad 
pastareji nei nežino kas atsi
tiko. Iš dešimts susirėmimų 
rožiečiai nėra pralaimėję nei 
.vieno. Jei taip seksis, tai Ci
ceros lietuviai turės dar vie
nų grupę čempijonų. Neteko 
gauti informacijų apie kitus 
lietuvių tymus. Bet kaip greit 
gausių, greit bus spaudoje pa
duotas jų stovis. Ciceros spor
tininkai, pirmyn!

10 d. LoyoloS 'uni
versitete gavo diplomus Doc
tor of Dental Surgery Anta
nas Stulga ir K. Svenciskas.

Antanus Stulga dideliu sa
vo pasišventimu įgijo antrų 
profesijų. Pirmoji jo profesi
ja  yra vargonininkystė. Jis 
yra vargonininkavęs lietuvių 
parapijose: Indiana Harbor, 
lnd., Spring Valley, 111., "We
stville, III. ir Cicero, 111.

Dr. A. Stulga studentauda
mas daug rašinėdavo apie mu
zikų lietuvių laikraščiuose, y- 
pa t ingai dienraštyje “ Drau
go“ . Taipgi, reikalui prisėjus, 
visuomet pavaduodavo Cliica- 
gos vargonininkus.

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

Antanina Vaišvilienė, ARD 
2 sk. rėmėjų pirm. grįžo iš 
Šv. Kryžiaus ligoninės. trum- 

»■ pam potl si ui' Į namu s • &U 2 S. 
Stony Island avė., apt. 12. 
Kiek pabuvus su namiškiais, 
turės vėl grįžti Šv. Kryžiaus 
ligoninėn ir pasiduoti antrai 
operacijai. Pirmų operaeijų sė
kmingai padarė d-ras S. Bie- 
žis.

Linksmas Parapijos

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

’dojosi Dievo malonėmis.
Stotis T.O.F.L.

.yimas
A r ■

TOWN OF LAKE. — Bir
želio 28 d. įvyks didžiulis šv.

P ra n e š im a i
Šv. K rvžiaus Ligoninės Rė-

Kryžiaus parapijos piknikas, ničjų paskutinis susirinkimą?

A. Vaišvilienė didžiausius 
sopulius kenčia krikščioniškai 
ir  su šypsena, vien Dievui dė-! 
kodai na nors už laikinų skau-1 
smų sumažėjimų. Laukia ji Į 
savo antros vienuolės grįžtant 
iš Rytų. J i  turi dvi dukteris 
Šv. Kazimiero vienuolyne, bū
tent, seseris: M. Gerardų ir 
M. Cordių. A. Vaišvilienė la
bai dėkinga visoms ir visie
ms, kurie jų 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 

Y A R d s  1 7 4 1 - 1 7 4 2

GARY, IXD. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

icriauHias patarnavimus —  Moteris patarnauju 
m 020 W . 151 Ii Avė.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

E
 JUOZAPAS

UDEIKI
TSVAS

REPU bite 8 3 4 0

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

Vytauto darže. Seniai rengia
masi prie jo. Sužinota, kad ir 
iš kitų kolonijų žadu atvažiuo
ti piknikan visi Šv. Kryžiaus 
parap. bičiuliai. Piknike bus 
visako. Grieš puiki orkestrą. 
Visi kviečiami dalvvauti ta-

vasaros 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

Didesnė Jėga Nervuotfems svarbių dalykų apsvarstyti, y- 
Susilpnėjusiems Vyrams patingai kaip sukėlus daugiau

ir Moterims
MUGA-TON E  yru turtingas Zinku- 
(•'osfoldu. brangia sudfiUml, parūpi
nančia fosforą. t. y., elementu labai 
reikalingą tvirtiems, galingiem ner
vam*. Medtkallfiką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir  nura
minti sujaudintus. svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo "nu- 
sldčvfijlmo” jausmą.

Tas Šaunus receptas turi tam tik 
rą formą gelettcs. raudono kraujo 
reikalingo bddavojlmul tvirtesnių 
ir  sveikesnių raumenų ir  sugrąžini
mui spalvos ir  pilnumo išblyftku- 
siems, ploniems veldama Be to, 
NUGA-TONE turi Sefilas kitas bran
tas gyduoles. PradCklt im t NUGA- 
TO NE Šiandien ir tčmyklte kaip 
stiprčslt. Parduoda vist aptickorial 
su garantija grąžinti pinigus. Tik  
Vienas Doleris mėnesio trytmentul.

Nuo užkletčjlino im kit— ŪGA-SOL 
—  Idealų Ltuosuotoją vidurių 25c 
Ir  6oc.

pinigų ir įrengus kų naujo li
goninės naujuose aukštuose.

BRONCHIAL
COUGHS

Just A Few Sips and—  
Like A Flash —  Relief 1
All coughs look alike to Buckley’s 

Mixture (triple acting)—one sip of 
this grand medicine soon stops an 
ordinary 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.

Buckley’s is alkaline, that’s why it’s 
so different—it “acts like a flash’’. 
Refuse substitutes—guaranteed. 45 
and 85 cents at all druggists. W. K. 
Buckley, Inc., Rochester, N. Y.

Viena moteris pasidarė tik
ra radio. Visur skleidžia šiuvi- 
žtų apie kitus. Ir  tokie žmo
nės dar vadinasi susipratu
siais katalikais ir gerais lie
tuviais. Tuomi juk žeminama 
kiti savo tautos žmonės.

“ Draugo“  Rašėjas

Kiekvieno kataliko yra prie
dermė skaityti ir remti savo 
katalikiškų spaudų.

Oh:-

DIDELIS PA M IN K LŲ  
IŠPA R D A V IM A S

Geriausias naminis ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda us 
žemiausias kainas, kurias galima jį 
parduoti. Ateikite palyginkite vnū- 
su kainas su bile kokio kito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnes.

MRS. ANNA BUTIN’S MONUMENT WORKS
3958 W. 111th St., prie Crawford Ave. BEVeuly 0005

(Skersai šv. Kazimiero Kapinių) 
šis didelis Cp&rdavimss įvyksta dėko, kad aii nepajiegiu cllaikyti

ūvžflu? biznių. SIRS. ANNA BITT1N

NORTH SIDE. — šv. Ro
žančiaus draugijos narės pe-l 
reitame susirinkime nutarė spj 
sirinkimus vasaros laiku lai
kyti kas paskutinį penktadie
nį, vietoj sekmadienio. Tat, j 
visOs narės kviečiamos daly-1 
vauti ateinančiame susirinki- ! 
me, penktadienio v ak a rų jjįį^  
želio 26 d., 8 vai., parapijos 
ūfcftkyklos kambaryje. A. .K.

21-nio Wardo Am. Liet. Pili 
Sų-gos bertaininis susirinki
mas įvyks birž. 26 d., 8 vaJ. 
vale., Dievo Apvaizdos parap. 
svet., 713 W. 18 s t  Labai sva
rbu, kad visi nariai atsilan
kytų, nes reikalinga išrinkto 
darbininkus sų-gos piknikui, 
kurs įvyks rugp. pradžioj. Vi
sų reikalas pasidarbuoti, kad, 
musų pirmas piknikas gerai, 
pasisektų. Tat, visi į darbų! 1

J. Judickas, rasti

LAIDO TUVIŲ  DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. Radžius
S. M. Skudas
1 .1, Zolp
Ežerskis ir Suns

POWDER S. P. Mažeika
’ Same Price Today, 
as 45 y ta r s  A g o  

25 ounces 2 5 $

^ ubleTeį̂ jk'c4ction.'
MILLIONS OF POUNDS HAVE BEEN 

USED BY OUR G OVERNMENT

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West U3th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

10734 S. Michigan Avė. 
Tel. PULlman 5703

Lachawiczir Suirai 2314 West 23rd Place 
Phone Canal 2515

J. F. Eudeikis
S. C. Lachawicz

A. Masalskis
)A. Petkus

rjrii-

4605-07 So. Hermitage Ave, 
Phone YARds 1741—1742 
Skvr.—4447 S. Fairfield Ave.
42-44 E. 108th Street 
rhone PULlman 1270 
arba CANal 2515
4092 Archer Ava. 
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phohe BOUlevard 4139

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



Penktadienis, birželio 26, 1936

SV. KRYŽIAUS PAR. P IK N IK A S SU PUIKIOMIS 
DOVANOMIS

Kas Pirks Tikietus Pirm Pikniko, tas turės ir progos prie DOVANŲ

SEKMADIENYJE, BIR2ELI0-JUNE 2 8  D., 1936 M.
Vytauto Darže 1 1 5  ta rp  Cicero ir  C raw ford  Avės.

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

KLEBONAS ir KOM ITETAI
ĮŽANGA 35 CENTAI YPATATPRADŽIA 11:00 V AL. RYTE

Lietuviu Diena Marijos Kalneliuose Kun. Dr. A. Adomaitis • 
Vieši Chicago]

Kun. Dr. A. Adomaitis, j 
Kauno Metropolijos Kunigų* 
Seminarijos muzikos profeso- • 
rius, atostogoms atvažiavęs i i 
Amerikų dabar vieši Chica-' 
goj pas giminaičius • pp. J. | 
Svabus.

Birželio 19 d. pas A. Mon-1 
deikus, Cicero, III., buvo pa 
darytas susipažinimas su prof, j 
A. Pocium ir N. Kuliu, daly-1 
vaujant ir jo giminaičiams j 
Svabams.

Maloni valanda buvo pasi 
kalbėjimui apie muzikų Euro 
poj ir čia Amerikoje. Dakta 
ras labai yra įsigilinęs į ba-

tik atsilankyti į Progress 
Bendrovės pirmų istorinį pik
nikų. Važiuokime visi!!!

R ep.. J.

IŠPAŽINO NUŽUDĘ 
POLICMONĄ 

Cbicagoj policija suėmė du

; neturi savų automobilių, ir 
‘kuriem nebus patogu važiuoti 
gatvėkariais ar bnsais, galės 

Įvažiuoti trokais, kurie išeis 
«kas valandų nuo Progress 
j K raut uvės pradedant 11 - tų,
-iki 2-tros valandos po pietų, 
i Už nuvažiavimų ir parvažiavi
mų trokais kainuos tik 35 cen-

|tai ypatei. Trokais atvažiavę p au] Jenkot ir An-
ibns įleidžianu i piknikų be '  ’ . _v y.
bilietų. Kadangi šis piknikas r1r“'v k r a ! '""  tad
nėra rengiamas bizniui, visi

• Progress Krautuvės kostunie-
• riai įėjimo bilietus gauna dy- 
idai. Jei dar kas neturite, pa- 
: tartina užeiti į Progress Krau- 
ituvę pasiimti. Rašant šias 
i Progress Krautuvės pikniko 
(pastabas galima spręsti, kad
• jis bus labai įdomus kiekvie-,

Adv. Charles Kai Illinois į"am atsilankiujian! Lietuviui.
_. I Rengėjai užprašo ir tikisi, kad

valstybės gynėjo (prokuroro) Į visuomenė pilnai pasinaudos 
į padėjėjas, karštas lietuvis pa-' ir atsilankys į Šį pirmų pikni

kų, pasidalins visokiais įspū-

drew Bogackį. Išpažino, kad 
jiedu bendrai su pašautu ir 
suimtu savo sėbru Frank Ko- 
rčikovskiu nužudė poliomoii, 
J. McCauley gegužės m. 29 d<

RENDON KAMBARIAI

RENDON 3 kambariai. Šiltu van
deniu apšildomi. Viskas naujai į- 
taisyta. Kreipkitės: 6542 So. T ai
man Avė.

PARDUODAMA KAURAI

A t ėjus vasarai, kiekvienas 
a patraukimų kur nors

išvykti. Turtingesnieji keliau
ja j platųjį pasaulį; kiti pasi
ima bet kokias atostogas, pri
einamas savo kišeniui, gi dar
bininkai, neturėdami iš ko, jie 
pasitenkina tuomi, jei kurių 
gražių dienų, laisvų nuo dar
bo, gali išvažiuoti į laukus 
tyru oru pakvėpuoti. Dabarti
niu laiku Tėvų Marijonų Rė
mėjų Draugija nusitarė turė
ti Lietuvių Dienų, kuri įvyks 
liepos 5 d. Tėvu Marijonų ū- 
kvje. Toks suvažiavimas yra 
įdomus.

Rytinėse valstijose jau nuo

• .. .. . j - ,  . . trijotas, uolus lietuvių intere-znvtinę muzikų, todėl jam iri 
vargonininkai yra artimiausi

B. Čižauskienė daug 
darbuojasi jubiliejino 

bankieto reikalu

Žinoma veikėja B. Čižaus- 
kienė daug darbuojasi, kad 
LUKŠA jubiliejinis bankietas 
kuogeriausia pavyktų. J i yra 
bankieto komisijos pirminin

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.

Tat, šia proga, kada Tėvai 
Marijonai stato Dvasinės Se
minarijos koplyčių, 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 
gražių paramų, kuri šiuo tar
pu labai reikalinga.

Rytinėse valstijose spaudo-

kė ir jos vadovystėj komisijos 
nariai sutartinai veikia.

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

Per bankietų bus pagerbti 
LRKSA nariai - veteranai. 
Bus turininga muzikalė prog
rama, be vietinių dainininkų 
ir Šv. Kazimiero Akademijos

Į1 .INGS THAT NEVER HAPPEb
By GENE BYRNES

je pastebima, kad jie kasmet 
sutraukia daugiau penkių tū
kstančių žmonių. Mes gi, Va
karai, kur lietuviai tirštai ap
sigyvenę, parodykime savo ga
lybę, ne penkių tūkstančių 
skaičiuje, bet dvigubai dau
giau. Tikslas gražus, kiekvie
no tautinei susi pratusi o lietu
vio pareiga dalyvauti.

Tėvų M&rijonų Vadovybė ir 
ūkio užvaizdą brolis Aleksan
dras kviečia nuoširdžiai visus 
geros valios lietuvius atsilan
kyti, kur visų laukia gražus 
pasi vaišinimas, susi pažinimas 
ir kiti gražūs pasilinksmini- 

j mai. J. Kulikauskas

baleto su savo orkestro, da- 
ulyvas ir viešnia dainininkė 
iš Scranton, Pa., M. Galinienė.

J bankietų pakviesti Illinois 
valstybės gubernatorius, Clii- 
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 Cbicagų. Tat, kurie 
nerezervavo vietų, malonėkite 
kreiptis prie bankieto komisi
jos pirm. Oižauskienės, 6831 
S. Rockwell st., tel. Prospect 
7859.

LRKSA Jubiliejinio 
\ Bankieto Tikietus

Įsigijo

j Adv. Jonas Bronza (1), Jo- 
I nas Evaldas (4), Pieržinskie- 
nė (2), Stulpinienė (6), Voi- 

jdatienė (4), St. Mažeika (1), 
.Juraška (1), Pivarūnienė (1), 
Antanas Giedraitis, Providen
ce, R. I. (1).

Tikietus įsigyti arba rezer
vacijas galima paduoti telefo- 
nuojant į “ Draugų”  — Ca
nal 7790, arba B. Čižauskienei 
bankieto komisijos pirminin
kei — Prospect 7859.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “ DRAUGA”

PARDUODAMA 3 puikus American
. .. 1 , , __ . džiais, pasigėrės įdomiausiu‘ Oriental kaurai. Puikus paternal i r: : «j legaliuose dalykuose gynė- mį  05 rie  *to  ne t 30 Labai pigiai -  po $i5.0tt.

• 1 n - - - - Kreipkitės: 6147 So. Mozart St.muzikos darbuotėje. Jis gvrė. jaR- ,,ienr“iyUo “  Draugo”  Te.-1 ypatų laimės brangias dova-,
Amerikos liet. vargonininkus s,ų TSk: T T .  v" ’? as’ P KS vertfs net iki <12500'

- - . . T. r, 'A Jubiliejinio Seimo Rengi- 'uz gražų sutarimų Varg. Sų-• . . .. , , . .. . . . iino Komiteto narys ir pirnn-jungoj, kad išgali leisti toki . , . . . .  , . f  .» , ..... m n k n s  komisijos, kuri rupina-grazų muzikos žurnalu “ Mu-{ . . ... ,, *. si uždėjimo vainiko ant Da-zikos Žinios’ . “ Muzikos Ži-. • ' ■
nios” , sakė, yra Varg. Sųjun- nau*-™’*™ pa’n'nkl° i5ki'’ j 
gos širdis” .

Gerb. svečias pasižadėjo da
lyvauti Varg. Shjuiigos 25 nic1

menus.

misijos teko patirti, kad šis 
piknikas bus labai įdomus, ir

tų jubiliejiniam seime, rugp.■ skirtingas nuo visų kitų, ko- 
19 d., Brooklyn, N. Y., ir pa-,kins Cbicagos lietuviai yra
tiekti gražių paskaitų “ Baž-' !JU!V; Bus spektaklis, kurio 

. . . • ispildvine įeina gabiausi dai-
nytme muzika ir vargonimn- ni*ninl;nl> muzjkai. profesionn- 
kai” . Syluk li.ški vaudevelištni, akrobatai.

Mhz. Ant. Giedraitis 
Cbicagoje

Muzikas ir ftv. Kazimiero I

gramo pertraukose bus laimė
jimas brangiu dovanų, kurių 
vra net 30, k. t., refrigirato-I •.rilis, parlor setas, drabužiam

parapijos Providence, R. I., k. panašiai brangūs dalykai, 
varg. Antanas Giedraitis at- kurie čia pat bus įteikti lai- 
vyko vakacijoms pas savo (ė- . 'i'Hojam*. .Svečiu pavaišini- 

_. . - , . . i mui geriausi virėjai pagamins
vėlius ir žada paviešėti keletu . skaniausius valgius, o gėrimų 
savaičių Cbicagoje. Į bus visokių. Pats Birutės Dar-

Mnz. Giedraitis d a ly v au s i^  nepaprastai išpuoštas
priešseiminiam MIKSA Sokiii vi|,“kiom ir spal-
; . '  vuotom vėliavom. Programos.
ir atstovų susipažinimo vaka- Į mėgėjų jaitogumui bus pastu
re, birželio 28 d., taipgi bus Į tyta nauja estrada netoli res- 
jubiliejiniam bank i e te liepos 1 1 bjruno baro, taip, kad kiek- 
i vi- »i .* • vienam bus malonu ir jauku

. . .  į gėrėja nl les nepaprastai gražia 
Ieva Lukošiūtė programa esant prie estrados,

nas. vertės net iki $125.00. 
Taip, kad ištikrųjų tų dienų 
nebus geresnės vietos, kaip

1 -
REIKALAUJAMAS PIENO ; 

IŠVEZIOTOJAS

Reikalaujamas pieno išvežiotojas 
urmo (wholesale) išvežiojimui. Tu
ri kalbėti lietuviškai i r  lenkiškai. 
Pietvakarine (Southwest) apylinke. 
Saukite SAGinaw 8745 del susi
tarimo ketvirtadieni po 7 valandai 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nuo 9 iki 6 
Pened8lio. Seredos Ir Pfitnyčlos 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas OANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.

PAIEŠKOJIMAS

Ona Bendikienė, gyvenanti Kre
tingoje. Akmenės tmtvė; 25 nr.. ieš
ko savo sunans JUOZO BENDIKO, 
kurs pries aštuonis 'metus jrvveno 
2M Penn St., Brooklyn, New York-.

Telefonas REPublic 8600
REIKALINGI DARBININKAI

Telephone: BOUlevard 2800

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

REIKALINGI darbininkai .prie ūkio. 
Tuojau reikalingas patyręs darbinin
kas, kuris įpratęs . arkliais dirbti. 
Atsišaukite i “ DRAUGO”  ofisą, 
25S4 So. Oakley Ave., Chicago, 111.

REAL ESTATE
South Side

S ta te  4690 Prosnenf 1012

KAL & ZARETSKY
ATTORNEYS AT LAW
0322 So. Western Ave., 

Valandos: kasdien nuo 2:30 po plot 
Iki 8:30 v. vale. Subatoj nuo 12 Iki 

6:00 vakare.
188 W. Randolph St. 

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

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

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- 
linksniiniiini, apdovanojimui ir 
pavaišinimui savo kostumerių 
ir abelnai visuomenę, rengia 
šauni/ ir iškilmingų piknikų 
ateinanti sekmadienį, birželio 
28 d., Birutės Darže prie 79

valgant pietus restaurane, ar 
prie pat baro, nes bus .vesti 
karsiakatbiai, kurie perduos 
balsų po visų daržų. Yra pa
daryta sutartis su daržo sa
vininke, kad daržo dulkino
sios vietos ims palaistytos, o 
automobiliais atvažiavę galės 
įvažiuoti į daržų ir baliavoti 
prie atskirų stalų. Tie, kurie

EMIL DENEMARK INC. 
A u to r iz u o t i  P a rd a v ė ja i  

BUICK - CADILLAC - LA SALLE
ATSAKANTYS VARTOTI KARAI

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

UŽEIKn’E PAS LTETUVĮ
PETER’S BUFFET

Prieš Highway Teatrų 
Tavern Pale Alus Stiklais.

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav.

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

SUKYS ~  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, AutomoblUq, 

Stiklu Ir L t.

BUICK ’35, —  6 Sedan, Radio kaip naujas ........... ................... .. s 70^
BUICK '34. 7 Sedan, tobulas, gurant............................................  innk*
CADILLAC *34, —  $ Sedan, puikiai išrodo ......................................
BUICK *30, —  5 Sedan, gerai bėgantis ..............
CADILLAC *31. —  6 Town Sedan ...................... .. .1.111****
CADILLAC *30. — 5 Town Sedan, geram stovy * . . . ! . .  11.1 
CADILLAC *29, — 5 Town Sedan ...........
CHEVROLET *31, —  2 Door Sedan, gerai bėga ....................
CHEVROLET *30. —  6 Sedan, gražus mažas karas ................
DODGE *34. —  2 Door Sedan, geras pirkinys .............................
FORD *30, — 2 Coupe, gerai bėgantis ..........................................
ESSEX *30, 5 Sedan, geroj tvarkoj.................. ....................................
LA SALLE *32, —  S Sedan, tobulai bėga ......................................
LA SALLE *30. —  6 Sedan, geroj tvarkoj ......................................
LA SALLE '30, —  7 Sedan ....................................................................
GRAHAM '29. 2-4 Coupe, geras patarnaująs karas ....................
HUPMOBILE *31, 6 Sedan, geras karas ..........................................
LINCOLN *31, 7 Limo. tobulam stovy ..............................................
LINCOLN *33. —  7 Sedan, tobulam s t o v y ..........................................
LINCOLN *31, —  Sport Phaeton, kaip naujas .............................
LINCOLN *30, —  7 Town Car. labai Svarus karas ........................
OLDS 6 ’84, —-  2 Door Sedan, trunk, gerai bėga ........................
PACKARD 120 *35, —  6 Sedan, mažas 8, kaip naujas ...............
PACKARD *34, 6 Sedan, labai puikus garant .................................
PACKARD '30, 6 Club Sedan, trunk, geram stovy.............................
PONTIAC *84. 2 Coupe, tobulam stovy ...................................................
PLYMOUTH *34. 5 Sedan, pulkus mažas k a r a s ......................................• *» o *7 n nutViia . . iUl O.

1085.
185.
385.
185.
125.
225.
185.
445.
145.
145.
075.
275.
185.
75.

275.
485.

1175.
485.
385.
445.
875.

PIERCE *33. 7 Sedan, labai puikus 
STUDEBAKER *34. 2 Coupe, tobulas, 8 cyl.

įm ainykite savo seną karą liberališkom
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite išmokėti leng 
vais išmokėjimais, inlmant pilną apdraudą. vartojant 
mažai kainuojantį O. M. A. C. planą.

475.

3 8 6 0  Ogden Ave. - Chicago
C raw ford  4-100


