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VIDURŽEMIO JŪROS 

Lenki ja , sakoma, įspėjusi 
Dancigo nacių vadus 

• ! 

LONDONAS, liepos 9. — 1 
Anglijos vyriausybė nuspren
dė iš Viduržemio jūros iš
traukti didžiuosius karo lai
vus ir atnaujinti glaudesnius 
santykius su Italija. Karo lai
vai ten buvo pasiųsti pereitą 
rugsėjo mėnesį, kad sukėlus 
bamės Italijai, kad ji paliau
tų karų vedus Etiopijoje. Ita
lija nepabūgo ir .užkariavo E-
tiopijų. Tad Anglijai beliko. 
tik nusižeminti i r gražinti nor 
malu stovį Afrikos žieminiais 
pakraščiais. 

Kai Anglija pasiryžusi at
naujinti draugingus santykius 
su Italija, yra žinių, kad dik
tatorius Mussolini statys An-

i 

glijai to draugingumo sųly-
gas. Mussolini žino, kad An
glijos diplomatija netekusi 
pastovaus pagrindo. Dažnai 
keičiami nusistatymai, Musso- j 
lini reikalaus kad&ftftgS**' 
pasiryžimai būtų tvirti ir ne
keičiami, o ypač pasikeitus vy 
riausybei. 

VARŠUVA, liepas 9. — Tš 
lenki) oficialu šaltinių sužino
ta, kad būk Lenkijos vyriau
sybė pagaliau įspėjusi Danci
go nacius, kad jie nekeistų 
valdomo miesto statutų, kad 
tuo būdu nepakenkus Lenki
jos prekybai per Dancigo uos 
tą. 

Lenkija, būk, pažymėjusi, 
kad ji neturi nė mažiausio pa 
siryžimo kištis j Dancigo •• vi 
etate tvarką, jei lenkų teisės 
nebus liečiamos. 

(v,ia atvyko Lenkijos atsto
vas Dancigu i ir atvežė nacių 
pažadus, kad jie gerbsią len
kų teises) Dancige. 

Lenkų politiniuose sluoks
niuose kalbama, kad Lenkijos 
įspėjimas sulaikys ir Berlyno 
kišimąsi į "Dancigo reikalus. 

JŲ PASLĖPTAS LOBIS VISI KATALIKAI TURI 
BOTI VEIKLŪS 

. < ; > • * • 

KUBOJE SUIMTA OAUG 
SANKALBiNINKU 

r**..-

HITLERIO SVEČIAMS 
VIEŠBUTIS 

T/)NDONAS. — Westmin-
sterio arkivyskupas A. Hin-
siey išleido ganytojišką laiš-

Įkų, kurs buvo skaitoma* viso
se ariu vyskupijos bažnyčiose. 
Aifkivyskupas kviečia ir ragi
na visus katalikus, kad jie 
visuose bažnytiniuose darbuo 
se kooperuotų su savo para
pijų kunigais. 

Krikščioniui katalikui ne
leistina ir jam nepripažinta 
teisė, kad jis būtų neveikliuo
ju Bažnyčios nariu, pareiškia 
arkivyskupas. Saugok, Dieve, 
tegul nė vienas neprotauja; 
" A š esu katalikas ir savo vai 
kus auginu katalikiškai, o 

Vienam ūkyje arti Tipton, Iowa, žemėje, rasta skardi- kas čia man galvoje katalikiš-
nėje paslėpta 212,000 doleriu. Ūkia k i t a d a priklausė čia ka spauda, jos laikraščiai, žur 
vaizduojamiems broliams AViUiam ir. J o b n f * « . Tarpe jų nalai ir knygos; kas man gal-

voje apie jūsų gildijas, sąjun
gas, įvairias katalikiškas or-

CHICAGOJ NUMATOMA NAUJA 
NETVARKA SU MOKESČIAIS 

DIDELI MOKESČIAI PADRĄSINS 
ŽMONES, KAD NEMOKĖJUS 

Viešųjų išlaidų komiteto 
Chicagoje ir book apskrityje 
direktorius J . O. Rees vakar 
Kiwanis klube kalbėdamas pa 
reiškė, kad už 1936 metus mo 
kesčiai už nekilnojamus tur
tus Chicagoj padidės devy
niais doleriais, arba daugiau, 
palyginus su 1934, arba 1935 
metų. mokesčiais. 

Negana to, kad aldermonų 

Rees peikia mokesčių didi
nime,. Jis pažymi, kad jau ix 
šiandien už nekilnojamas sa^ 
vastis mokesčiai per dideiL 
Didinami mokesčiai pad rusins 
žmones ir vėl nemokėti mo
kesčių ir pasireikš nauja ne-

[tvarka. Kas iš to, kad aps
kritis paima savastis, jei nėra 
kas jas pirktų. 

Ypač jis peikia didinime 

kesčius šelpimo fondui, bet 
dar ir švietimo boardas padi
dino savo dalį. Paskiau šis 
boardas pasiryžęs dar dau
giau didinti. 

taryba paskyrė specialius mo-Į mokesčių šelpimo fondui. Sa
ko, tas nėra miesto reikalas. 
Tuo turi rūpintis valstybe. 
Politiniais sumetimais valsty
bė nenori užsiimti šelpimo 
fondo sukėlimu. 

yra jų dėdė, kurio pavardė nežinoma. Ši vienatinė įų nuo
trauka rasta; nežinia kuriais metais p a d a l a . (Acme,) 

VAKAR LAIKINAI IŠ
SKLAIDYTI KARŠČIAI 

Pakvaišės* meksikietis dar
bininkas C. P . Gonzales, 36 
m. anuL Indfega Harbor, va-

Nepaisant oro biuro tvirti
nimų, kad Chicagoj nenumato 
mas lietūs, nė vėsesnis oras, 
vakar rytų tuoj po 5:00 po 
nakties k a a ^ i u ^ e ^ t ą i ^ k i - ^ " _ "JgĘ 
lo vėjas ir, kaip bematant,' * 
smarkiai palijo ir išsklaidytas 
nepakenčiamas karštis. 

Havana, Kuba, liepos 9. — 
Susektas sankalbis prieš Ku
bos kariuomenės štabo virši
ninkų, pulk. F . Batistų, buvu
sį seržantų, kurio pastango
mis anais metais pašalinta 
šimtai karininkų. 

134 sjankalbininkai suimta. 
Jų tarpe daugumas buvę ka
rininkai. 

BUKAREŠTAS, liepos 9. 
— Tarp Rumunijos valstiečių 
reiškiasi sąjūdis, kad nusikra
čius žydais. 

BERLYNAS, liepos 9. — 
Diktatoriaus Hitlerio isakvmu 
Nuremburge pastatytas aš tuo j Šį kartų miestui ir apylin-
nių aukštų puošnus viešbutis, į kėms vėsesnį orų gruzino ne 
skirtas diktatoriaus asmenis- j Miehigan ežeras, bet pietva-
kiems svečiams per nacių par I karinis vėjas, 
tijos turimus kasi metai šuva- \ I& oro biuro praneša, kad 
žiavimus. , vakar rytų staiga atvėsęs o-

ŠIURPUS PAKVAIŠĖLIO 
DARIAS i 

< > » . 

ganizacijas ir visą katalikų 
| veikimų; ni^ko nedarau iš 
vyskupų leidžiamų laiškų ir 
Popiėl&ių ilgių enciklikų; lan-

įkau bažnyčia, pasimeldžiu ir 
man to pakanka, kad buvus 
kataliku." 

Taip išsisukinėja tie kata
likai, kuriuos reikia vadinti 
neveikliaisiaia, pareiškia ar-kar su kirvijį nužudė savo 

Po to jis nuėjo Inland SteelT t a m" i o s š a k o s - T ™ t a r P » * 
sų gyvenamas laikas šaukiasi 

Šiaip visų laikų šis viešbu
tis bus uždarytas. 

ITALAI KERŠTU ATSIMO
KA ETIOPAMS 

ROMA, liepos 9. — Iš Eti
opijos sosftinės Addis Ababa 
praneša, kad siunčiami italų 
bombnešiai lėktuvai su įsaky-[ 
mu išnaikinti visų etiopų sri
tį, kur etiopai nužudė apie 10 
italų karininkų, jiems nusi- nių i r c e n t r o v a kar įnių Vals 
leidus su keliais lėktuvais, l t v b i ų > k a i k u r l i e t l l s t a i p p a t 

Co. fabrikan, kur dirbo jo 
namuose gyvenęs meksikietis 
Jose Aro, 35 m. amž., jį su 
revolveriu nušovė ir tuojau 
pats nusišovė. 

Nužudyti} vaikų vyriausias 
buvo 16 metu, o jauniausias 
— 7 metų amžiaus. 

STAMBI AUKSO KON
TRABANDA 

ras ir lietus buvo laikinas į-
vykis ir tas nekeičia abelno 
stovio. Sako, karščiai ir to
liau žnybs Chieagos sritį ir iš 
niekur nenumatomas karščių 
išblaškymas. . KAUNAS. — Lietuvos 

Žinoma, šio lietaus dar per Pasienio policijai dažnai ten 
maža sukepintai žemei. Bet jo I k a sulaikyti įvairias kontra-
bus daugiau. Gal bus išgelbė- bandas. Tačiau gegužės pa
tą kokia dalis javų derliaus! b a i g ° J e Giedraičių policijos 
nuo siautusios sausros. 

Žiniomis iš žiemių vakari-

kad apžvalgius apylinkę. 

ANGLIJA PRIEŠ VOKIETI
JOS DIRIŽABLIUS 

LONDONAS, liepos 9. — 
Parlamentui pranešta, kad An 
glijos vyriausybe uždraudė 
Vokietijos dirižabliui Hinden 
burg ir kitiems skristi per An 
glijos pramonių i r fortifikaci
jų centrus. 

CHICAGOJ NUŽUDYTAS 
LEGISLATŪROS ATS

TOVAS 
Nežinomi piktadariai nužu

dė nušaudami Illinois legisla-
tūros atstovų iš antrojo dis-
trikto J . M. Bolton, dem. Žmo 
gžudystė įvykdyta užvakar 
Washtenaw ir Harrison gat. 
skersgatvyje. Žudikai paspru
ko. 

Bolton pats vienas važiavo 
automobiliu. Kitu automobiliu 
žudikai jį iš toliau sekė. 

Nužudytasis daug vyravo tėję nuo sausros. Milijoniniai 
26-am warde. J o brolis Joseph nuostoliai. Aštunta diena, kaip 
Bolton policijai žinomas kai- saulės spinduliai kepina viskų 
po smurtininkas iš probibici- laukuose ir daržuose. Vietomis 
jos laikų. Kiti du broliai uži-j žmonės rengia speciales pa-
ma politines pozicijas. maldas, kad išmeldus lietaus. 

INDIANA NUKENTĖJUSI 
NUO SAUSROS 

TERRA HįAUTE, Ind., lie
pos 9. — Indiana valstybės 
ūkiai ir daržai labai nuken-

išblaškė karščius ir sulaikė 
sausras. Nepaprastai nudžiu
gę ūkininkai. Yra vilties, kad 
bus daugiau labai reikalingo 
lietaus. 

Savo keliu vyriausybė sus
kato nešti pagelbų nukentėju
siems ūkininkams. 

REIKALAUJA NAIKINTI 
PALAIDUS ŠUNIS 

energijos, ko daugiausia jos, 
vi.NU bendros, vieningos ener
gijos. Štai, Bažnyčios prieši
ninkai taip nesielgia, kaip kai 
kurie katalilkai. Priešininkai 
organizuojasi. Jie turi sukū
rę kuopeles (celes), kurios y-
ra jų veikimo branduoliai. Tų 
kuopelių nariai visur veržiasi 
su savo nuodaisi, o labiausia 
katalikų tarpa n, kad paskir
tus tikėjimų. Taip toliau ne
turi būti. Visi katalikai pri
valo būti Bažnyčios veiklūs 
nariai. 

NUMATOMAS A, D. 
FEDERACIJOS SUS

KILIMAS 
WASHINOTON, liepos 9. 

— Amerikos Darbo federaci
jos pildomoji taryba čia po
sėdžiauja. Tariasi, kad sus
pendavus- keletu didžiųjų dar-1 

\cų unijų, kurios vyfcdo 

naujų idėjų, kas yra priešin-

nauja idėja i r jos šalininkai 
pasiryžę toliau dirbti, nepai
sant grasinamų suspendavi
mų. . 

Tarp darbininkų vadų šie 
nesutikimai tikrai apgailėtini. 
Tuo naudojasi darbininkų prie 
šininkai. 

LAUKIAMA GERO 
DERLIAUS 

. KAUNAS. — I š pavasario 

nusižudė. 

Chicagoje palaidi šunes yra 
tikroji rykštė gyventojams. 
Per karščius neprižiūrimi šu
nes platina pasiutimo epide-
nijų ir užkrečia kitus šunis. 
Nuo jų nukenčia vaikai ir su
augusieji. 

Miesto sveikumo boardo 
prezidentas dr. Bundesen ra
gina atitinkamus autoritetus, 
kad palaidi šunes būtų naiki
nami. 

sulaikytoji kontrabanda tikrai 
yra nepaprasta ir į save krei
pia dem ės j . Ši kontrabanda — 
tai gana didelis kiekis įvairių pos 9 
valstybių valiutos auksu ir si 
dabru. Aiškinant sulaikytojo 
kontrabandininko asmenybę, 
nustatyta, kad jis y ra rusų 
tautybės emigrantas Noviko
vas, ilgų laikų gyvenęs Turki
joje, Bulgarijoje, Pietųslavi-
joje, Rumunijoje, Prancūzijo
je ir paskutiniuoju laiku Lie
tuvoje. Kratos metu pas, No vi 
kovų rasta carinės Rusijos 
auksinių monetų po 10 ir 15 
rublių. Amerikos auksinių dol. 
po 20 dol. vienoje vietoje, 38 
monetos Turkijos aukso lyrų, 
Prancūzijos frankų ir įvairių, žudikui, 
kitokių monetų. Viso aukso pi 
nigų svoris 689 gramai, ir si
dabro apie 500 gramų. Lietu
viškų litų Novikovas į užsienį 
norėjo išnešti apie 400. Be to, 
pas) jį rasta daug įvairių Ru
sijos caro ir buvusių prieška
rinės Rusijos garsenybių fo
tografijų. 

DU PERŠAUTI, TRYS 
SUŽEISTI 

ROCHESTER, N. Y., lie-
- Per ilgus metus be

darbis Charles Bellavia, 57 
m. amž., staiga pakvaišęs per 
šovė savo žentų M. Yaniro, 30 

ga Amerikos Darbo federaci
jos vadams. Numatoma, kad 
Am. Darbo federacija suskils 
į dvi dalis. Kalbama, kad mi
nėta tarvba ateinančia savai-

W i. 

tę suspenduos daugiau kaip 
vienų milijonų narių. 

Darbininkų organizavimo 
naujos idėjos priešakyje y ra | 
angliakasių unijos preziden-

1 tas Lewis. J is stovi už tai. 
kari kiekvienos .pramonės ša
kos darbininkai sudarytų vie
nų tos šakos unijų, bet ne visų 
eil£ atskirų profesinių (ats
kirų amatininkų) unijų, kaip 
kad ikišiol esama. 

Pavyzdžiui galima imti sta
tybos pramonės darbininkus. 
Šiandien šios pramonės amat 
ininkai yra pasiskirstę į dau
giau kaip 35 atskiras unijas 
ir kiekviena jų astkirai dirba 
už darbo sųlygų gerinimų. 
Už šių tvarkų stovi Amerikos 

dftug kas nuogųstavo, kad 'šie
met, dėl praeitų metų blogos 
sėjos> mažai užderėsiu rugiai 
ir kviečiai. Tačiau šiltas oras! 
ir pakankamai lietaus gerai-
paveikė mažai sužėlusius ir 
suskurdusius žiemkenčius. J i e 
dabar atrodo visai gerai. Tie-' 
«a, rugių pasitaiko ir bloges
nių, bet kviečiai daugiausia 
geri. Vasarojus taip pat vi
sur gerai auga. Šiais metais 
ypač bus gausus dobilų ir 
šieno derlius. Jau daugelyje 
vietų matyti nupiautų dobilų 
ir pradedamų šienauti pievų. 
Linai jau visur atsėti. Dabar 
jau baigiami sodinti daržai. Iš 
gausaus žydėjimo ir užsimez
gusi!) vaisių galima laukti šie
met taip pat gero sodų der
liaus. 

m. amž., ir, sužeidęs savo žmo 
nų ir du savo vaikus, pats Į Darbo federacijos vadai, taip 

MIR£ ŽYMUS FILMINIS 
AKTORIUS I 

DVIEM NUKIRSTOS 
GALVOS 

rodo federacijos konstituci
ja. O Lewis reikalauja, kad 
tos atskiros amatininkų uni
jos būtų panaikintos ir staty
bos pramonės visi darbinin
kai sudarytų tik vienų darbi
ninkų unijų, nepaisant jų 
skirtingų amatų. 

TRIER, Vokietija, liepos 
9. — Įvykdyta mirties bausmė 
galvų nukirtimais moteriškei 
A. Senu, 57 m. amž., žmogžu-' r> iv. . ,. , •» 

. 1 ' fe
 v Pavyzdžiui, anglių kasyklų 

dei, ir J . Breuer, 19 m. amz. i _ _. . . , . ' , . . 
7 * ' pramonėje visi angliakasiai 

sudaro tik vienų galingų or-ETIOPAI NUKOVĖ 30 
ITALŲ 

ganizacija, nepaisant to, kad 
visi nedirba vienodų darbų. 

Lewiso pastangomis dabar 
LONDONAS, liepos 9. —I ir plieno pramonės darbinin-

Wallega provincijoje, Etiopi- |kai organizuojami tik vienon 
joje, etiopai nukovė 3o italų, junijon, bet ne į daugelį atski-

__ ji*ų profesinių unijų. Tas yra 
PLATINKITE "DRAUGĄ" j darbininkų organizavimosi 

NEW YORK, bal. 9. — Mi-
rė žymus filminis aktorius 
Thomas Meighan, 57 m. amž. 

PARYŽIUS, liepos 9. — 
Smarki audra per tris paras 
siautė įvairiose Prancūzijos 
dalyse. Padaryti dideli nuos
toliai. Žaibai nutrenkė kelete, 
asmenų. 

LONDONAS, kepos 9. — 
Ginklavimuisi ore Anglija nu-' 
sprendė išleisti 65 milijonus 
dolerių daugiau. 

ORAS 
CHICAGO SRITIS. — 

Šiandien numatoma giedra ir 

šilčiau. 
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DIENOS KLAUSIMAI 

ir gyvenime vairuojąs veiksnys. Su jokia po
litine grupe XX AMŽIUS nėra susijęs. Du 
vedamieji principai — religija ir lietuviško

ji kul tūra — yra aukščiau už vienaip a r ki
taip vadinamą partinę politiką. Duodamas 
politinio a r visuomeninio gyvenimo informa
cijas i r jį vertindamas, XX AMŽIUS betgi 
žiūrės, kiek tuose faktuose ar idėjose yra 
suderinti apskri tai žmoniški ir krikščioniški 
principai, ka ip autori tetas i r laisvė, a r tei
singumas ir meilė. Bet tai nėra nei kairės 
nei dešinės politika, ir po XX AMŽIUM 
niekas nesislepia. Tai pareiškiame atvirai 
ir nuoširdžiai. Norėtume, kad i r visuomenė 
mus ta ip suprastų. 

Norėdamas būti atviras, X X AiAlŽlUS, 
kiek galėdamas, vengs anonimiškumo. Bus 
siekiama, kad kiekvienas X X AMŽIAUS ra
šinys būtų pasirašytas pavarde ar pastoviu 

L. R. K. S. A. Prezidento Raportas 
M " " " " -

^ — • - — • — 

(Tęsinys) 

Pasaulio Lietuvių Kongreso 
ir P . L. S. Reikalu 

1 

1935 metų pradžioje, kuo
met mūsų tautos priešai ėmė 
grasint i Lietuvai -atplėsimu 
nuo jos j a i priklausančias te
ritorijas, Draugija Užsienių 
Lietuviams Remti iškėlė klau 
sinią sušaukti Viso Pasaulio 
Lietuvių Kongresą, kur io ti
kslas buvo (1) užmanifestuot 

jungtinės organizacijos po 2c 
į metus, ne jungtinės — po 4c. 
Vadinas, mūsų Sus-mui reiktu, 
mokėti po 2c nuo nario. 

Į P . L. S. įstojimo klausi
mą r imtai turėsime apsvars
tyti . 

Nesusipratimai kai kuriose 
kuopose 

36, 171 ir kai kuriose kito* 

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS Dėl praeitos šaltos žiemos, 
šalto pavasario ir karštos va-

Be vakar suminėtų, senam saros, jų kukavimo nata tru-
krajuj dar yra kelios rūšys pūtį pasikeitė, bet tai tik del-

! ypatingų paukščių. Viena tų to, kad daugiau iškukuotų do-
M w.*^~. l - " Į paukščiu rūšis panaši j gegu- lerių. J ų kukavimui turavoja 
>e kuopose turėjome nesma-Jf / , F . M , . , _.* ,n. . . ... , __., 
gumų. Buvo. daug susirašine-

N A U J A S D I E N R A Š T U L I E T U V O J E 

pseudonimu. Redakcijos informacijos bus Į . r. - - i-;;«„, I J I 
ZLA • i i* u **• ' ^ i i , viso pasaulio lietuviu vienv- J l* feu valdybomis> su advo-
pazvnumos sutrumpintu dienraščio ženklu L ^ l ^ vieny- < -> 

| be, (2) priešams duoti supra- k a t a i s - Beveik visi kilusieji XX. 

Prieš kiek laiko tautininkų vyriausybe" 
Lietuvoje uždarė katalikų dienraštį " R y t ą " 
Uždarė jį dėl to, kad jis atsisakė įdėti vien-; , V.'"'.!*. T"7"" 
, •. , , , . .v, I širdžiai kv 
kitą valdžios agento agitatyviską straipsnį j 
į i i e š pačius katal ikus. 

Vietoje " R y t o " birželio 24 d. pasirodė 
naujas dienraštis, kuris pavadintas " X X A-
M Ž I U S " . J į leidžia " Ž a i b o " bendrovė, re
daguoja kun. J . Prunskis . Iniciatoriai: J . 
Ambrazevičius, dr. Pr . Lielininkaitis, dr. .J. 
Grinius, dr. Z. Ivinskis, kun. St. Yla, J . izo
liuotis, dr . A. Maceina, dr. 1^. Skrupskelis. 
8ie tai ir bus artimiausieji naujojo dienraš
čio bendradarbiai . Tai jaunieji Lietuvos ka 
talikų veikėjai ir rašytojai. Neabejojame, jie 
pajėgs padaryt i dienraštį įdomiu ir apiman
čiu visą mūsų tautos gyvenimą. Tą paste
bime iš labai turiningo ir gyvai patašyto 
redakcijos straipsnio. 

" X X a m ž i a u s " redakcija pasisako ve
sianti naująjį dienraštį grynai religine kry
ptimi. J i a t ' i r a i ir drąsiai kovosianti su 
tais, kurie viešai ir slaptai organizuoja kovą 
prieš Dievą ir visomis išgalėmis stiprinsiąs 
frontą už Dievą. 

Šituo keliu eidamas, dienraštis neužda-
1 ro skilčių nė vienam, kas tik yra susirūpinęs 

mūsų kultūros reikalais. Tokius visus nuo-
iečia. 

supi 
sti, k ad reikale visa t au ta 
stos Lietuvą ginti . Be šio tik
slo kongresas turėjo suorga
nizuoti Viso Pasaulio Lietu
vių Sąjungą, ku r i palaikytų 

rius ryšius i r glaudžiai įben-
dradarbiautų lietuvybės išlai-

Sykiu nemanome esą pirmieji kul tūros 
dirvonuose. Daug kas su didelėmis pastan
gomis juos plėšė pirma X X AMŽIAUS. J ie 
nemaža yra padare, ir už tai mes jiems dė- j £ y m e įšeiviioie 
kingi. Xt smerktini jie net ir už pasi taikiu-j 
šias klaidas. Tik tie neklysta, kurie nieko | I D U L B pakeltą balsą at-
neveikia. Nepavydim kultūros darbo, kurie slliepė visų kraštų lietuviai ir 
dirba arba dirbs šalia mūsų. Mes jiems bū- t a ip pa t Šiaurės Amerikoj gy-
sime talkininkai. I r mes tikimės iš jų ir visų venantieji. Teigiamai į jį at-
kurybiškai nusiteikusių paramos. mtisci i r mūsų organizacijos 

X X AMŽIUS supranta savo žygio sim- Pildomasis Komitetas, nes su 

nesmagumai (jie kilo ne iš 
centro priežasties) gana sėk
mingai likviduoti. Reiktų, kad 
ateityje kuopų vajdybų nariai 
stropiau eitų savo1 pareigas, 

visos tautos ' v ienyt į , tailip- | k a d n m ' i a i , t o l i a u l a n k y t , ų ** 
pų susirinkimus ir kad pats 
centras būtų akylesnis. Tokiu 
būdu būt išvengta daug be
reikalingo darbo, susinervini
mų, netvarkos. 

Pildomojo Komiteto 
Veikimas 

Pildomasis Komitetas turė
jo visokio darbo. Kiek pajė-

tę ; nosis kumpos, vaikų daug cicilistiški ir kaikurie taip va-
peri, gražiai kukuoja ir vi- dinami tautiški vėjo nešti i r 
šokiuose bizniuose prikukuoja pamesti paukščiai. 
daug litų. O kai tik prikukuo-' 
ja tūkstančius, tada skrenda1 J w * Balana, tur t ingas , 
anapus Viduržiemio marių — »<'t didelis maizeris, vieno ar-
Palestinon ir į tą kraštą, iš tisto paprašė nupiešti jo pik-
knrio atskrido, nė nepasižiūri. &»£ Ar t i s tas nupiešė ir uz 
Amerike tos rūšies paukščių darbą paskaitė 30 dol. 
bene ta* daugiausia: jie čia — Kaip tai ? — n u s t e b o Ba-
kukuoja spaudai, bizniui, pa- į lana . — Už tokį mažą pikčerį 
litikai, o daugelis net balša-=tiek daug p ra ša i ! Juk jį pa-

i u m-atr. k*n •liaitfli.. T T? ir Ii?**** stengiaus prižiūrėti, kad 
kuiną ir numato pirmųjų žingsnių ir dabar* p ia to , Kad mažiulis L. h. Iv. [J / t _° M / . ' . . 
ties gyvenimo kliūtis. J i s imasi darbo tik S. A., 50 metų t a ip garbingai 
giliai t ikėdamas, kad dabart inio tautų ak- ištarnavęs lietuvių visuome-

darbas but dirbamas, visi ei 
tų jiems uždėtas pareigas, 

tvvumo akivaizdoje mums reikia dvigubai nei, negali neįeiti į tą naują P r ( 1 ' a a - Susirinkimus la-
susitelkti, i r vykdyti . Netolimoje praeityje į į reikalingą viso pasaulio lie- ! n k ė v i s i - P i , ( l o i n o i 0 Komiteto 
mesti didelės reikšmės šūkiai : .pasukti mūsų j t u v i u s ajU (jį Tat, Pildomojo j n a r r a i i r v , s 1 ' k l e k nw»flnany-
kul tūros laikrodį šimtą metų pirmyn; p i o i fKomiteto valia man i r reikė- d a i n i ' ^ P " * 0 * 1 ^ organizacijos 

" X X amž iu i " rūpės mokslins, menas. 
J a m rūpės ir susikūrusios naujos fonuos po-
įjitiniaiue, visuomeniniame ir^soeįjiliniiane gy
venime, nes 

" J o s pakeitė ar tebekeičia senąsias. Pa
tį amžių dėl tų gausių reformų kai kas 
mėgina jau apibudinti socialiniu am
žium. Betgi politiniai, visuomeniniai, so
cialiniai klausimai tebeegzistuoja su vi
su aštrumu ir su alkano žmogaus ne
kant rumu vis tebelaukia sintetinio iš
sprend imo" . 

Naujojo dienraščio redakcija mato ir 
tą, kad šeimos gyvenimas ypač aktualėja. 
Akivaizdoje šeimos ryšių į rimo, šeimos mo
ralės silpimo, giminių ir prieauglio mažėji
mo, vaikų apleidimo, moters neracionaliai 
su tvarkvto da rbo šalia šeimos —-

"re i šk ias i iš vienos pusės moterų są
jūdis kovai dėl lygių teisių, iš antros 
vėl pastangos grąžinti moterį iš pasau
lio i namus. Šitos šeimos ir kūdikio pro
blemos ypačiai opios. Dėl kūdikio X X 
amžiuje eina kova. Jo> auklėjimą nori 
kiekvienas pasiimti į savo rankas. Ši-

^v. tos pastangos nužymi krašte visą mo
kyklos ir mokymo sistemą". 

Laikraštis kreipsiąs daug dėmesio į XX 
amžiaus žmogų. Stengsis jį suprast i . Infor
muos Įvairiose gyveninio srityse kylančius 
ir Lietuvą užplūstančius naujus faktus bei 
naujas idėjas. 

Ki tas gyvenimo klausimais dienraštis 
pas isako: 

B " M a t a s , kuriuo XX AMŽIUS vertins 
gyvenimą; gairės, pagal kurias orientuosi* 
mūsų siekimai, yra dvi : lietuvių tautos sa
varankiška ku l tūra ir katal iku religija. Lie
tuviškos kultūros — meno, mokslo, sociali
nio gyvenimo sveikos apraiškos mums bran
gesnės už svetimybes. Bet kuris vienašališ
kas pasidavimas gražaus vardo l ivrams ir 
Vakarams būtų pražūt ingas pačiam tautos 
buvimui. Mums p r i v a l u s sintelinis kelias ir 
tautinėm kul tūros kūryboje. Bet kiekviena 
ku l tū ra „esti prasminga tik tada, kai j i ku
r iama sykiu su religija. Religija papildo kul
tūros spragas, j i padeda išvengti ar bent 
pakein'iamiau išgyventi kultūros krizes. Re
ligija turi būti ne tik religinių papročių rin
kinys ir šventadienio papuošalas, bet žmogų 

ti dorinį ir religinį Lietuvos gyvenimą turi 
rast i didelio atgarsio Lietuvoje, sutelkti ir 
sudinaminti Lietuvos visuomenę j iems rea
lizuoti lietuviškos kultūros šauk lvs" . 

Naujam dienraščiui linkime geriausio 
pasisekimo vykinti į gyvenimą savo kilnius 
ir gražius užsimojimus. \ 

jo vykt i į kongresą, buvusį 
Kaune, 1935 m. rugpiūčio 11-
17 dienomis. 

Nuvykęs į kongresą kaipo 
L. R. K. S. A. atstovas, pir-

LAIMINA LIETUVIŠKĄ ŠEIMĄ 

gerove. Viso Pildomojo Ko
miteto susirinkimų turėjome 
keturis . Eks t r a susirinkime 
šaukti nereikėjo. 

Organizacijos Auginimas ii 
Vaj*i 

Keleri paskutinieji seima ; 

vizmui. 

K i t a ypatinga paukščių 
rūšis sename krajuj , saiko, y-
ra, iš Rasiejaus. Pr ieš buvu
sią vainą jų plunksnos buvo 
raudonos arba juodos. Dabar 
jasi nudažę lietuviškomis spal
vomis, ale senų spalvų vis tik 
negali paslėpti. Viešai jie čiul
ba lietuviškai, ale namie su 
patele ir vaikais* rusištoi . Jų 
daugiausia galima pastebėti 
vietose, kur esti šilčiau. 

Rusiškų paukščių turime ir 
Amerike. Čia jie rusiškas na
tas lietuviškai kukuoja, moka 
gerai kukuoti į darbininkų ki
šenes ir amerikoniškų dolerių 

daryti tamstai teėmė tik pen
kias minutas, 

— Taip, — atsakė jam ar
tistas. — Bet man ėmė 30 
metų kol išmokau pikčerj per 
penkias minutas padaryt i . 

moję vietoje ^ p i n a u s , kad 
kelti mūsų organizacijos var- j 
dą i r garbę, kad reikšti jos lis raportų girdėdavo, kad dau 

_. \n®l'il sujungti viso pasaulio i g vbė nariu išmiršta, išsibr!au-
I r a e j u s , payasarj įvyko Lietuvos Kata- lietuvius ir Lt t įuvos gynimui į kia, o jų Vieton nedaug nau-

hkru Moterų Draugijos šeimos Auklėjimo | i r tautiniam į v i j o s išsigel-ijų teprisiraso. Tuo būdu or-
konteivncija, luiną gražiai pasveikino ir pa-iKpiinnn 1 • " •• -• , * 
laimimo A . ^ . . ; . -r- i • • • • • '>^jmiui. ganizacija negausėjo, bet ma-
laimino Šventasis levas . Laiminimas prisių- i r i ™ , ?_. „ / • , • \ 
stas draugijos pirmininkės M. Galdikienės L k o n » v ^ n' Pramogose, zejo. l a i darė nejaukų jspū-
vardu: " ^ e i . r a t"J°J W kitokiomis d i . Pr ie to vedė sunkmetis 

ttl progomis pasakytose kalbose ir kivirčiai organizacijos vi-
'•8ventas,s Tėvas sU didžiausiu dėkin- j pasakojau, ka ip svarbų vaid- duje. 

gumų sutiko prakilnios valios atsidavimu, HIP™ T T? ir c A *M rr«* r ™ T a A 
1MI • rpQ„ ,,„ f * k T 7 " , * T r 7 m e n l L. « , K. B. A. vaidina Uzemęs L. R. K. S. A. pir-
kurj , Tau vadovaujant, Lietuvos katalikės ! m ū s n f j n i f f t C U ™ ^ ^ - \r- ; • • i • * u • • 
nintorvc , 1 , : , ; n u 1 1 •„ , V • T m u s l i tautos gyvenime. Vi- mimnko vietą buvusiame sei-
moterys, nusirinkusios Kauno mieste, Jam : *,-.,«.„ i f i , , . v . , . . 
pareiškė. suose kongreso darbuose da- me, pasiryžau įdėti visą savo 

lyvavau aktyviai , ka ip prezi j energiją, kad sustabdyti or-
diumo naiys, ka ip kongreso ganizacija nuo smukimo na-

Yienam blaivininkų susirin
kime pakviestas kalbėtojas 
pasakyti kalbą apie alkoholio 
kenksmingumą. Baigdamas 
kalbą kalbėtojas padarė tokią 
išvadą, kad alkoholis yra di
džiausias žmonių neprietelius. 

O, ar mums nepasakyta, 
kad savo neprietelius reikia 
mylėti t — garsiai atsiliepė iš 
publikos Kazys Mikita. 

— Taip, — atsakė kalbėto-
iškukuoti; kitus ukvatija skr i - j jas — mums yra pasakyta 
sti i balšavikų rojų, o pa tys ! neprietelius mylėti, bet nepa-
nei kreiva akim i jį nežiūri. I sakyta juos rvti. 

vanas skiria Jubil iej ims Sei- kėjo, vesdamas gana intensy-
mas. Reiškia, Seimas prave- vią agitaciją per spaudą, gy
dą nutarimą vienu a r k i tu bū-. vu žodžiu, laiškais ir per ra-
du apdovanoti tuos, kurie va- dio. Parašiau apie Sus-mą vi-
jaus pabaigoj, lapkričio 22 d., są eilę straipsnių į organą, 
iš viso daugiausia bus naujų dar daugiau į dienraštį 'Drau 
narių prirašę. igą1, kuris buvo lyg i r ant-

(Jal šis pasiūlymas yra per ruoju mūsų organizacijos or* 
drąsus, tačiau aš pasi t ikiu, ' ganu. Pasakiau gana daug 
kad Seimas, atsižvelgdamas į;kalbų, parašiau šimtus laišku. 

»• i ,- , Jū^ų iškeltiems t ikrai girtiniems su-
inanymainss iek ian t ie ins to, kad Jūsų bran-Upoksnianas, kaiįp rezoliucijų iriu skaičiumi. Aš t ada sa-
gios tėvynes šeimos giliau persiimtų krikš- | k o m i , i j o s p i n i l i n i n k a , i r u khx k a ( l n a u j a s i s p i l d o m a . 

E ^ ^ i e f ^ S Z ^ 1 ^ k ™ ^ . M®*®™* Viso Pasaulio Lie- sis Komitetas gana daug pa-evangeli jos, Popiežius iš savo puses pride- f . .„ :„ K • . . . ' . . , . * l 

du k-Mi-št-i ni-iInTin r^rinin.o u. i - IUV1U oąjungą ir renkant jai darvs, jei po dviejų metų ga-
u.» Kaišia, malonų iagimmą> kad energingu i L •, ? 
darbu imtumėtės šį uždavinį įgyvendinti. k f M m t 8 ^ h e l A valdybą, bu-j lės reportuaU, kad narių ska. 

< 4Jo Šventenybė pagyrimo ženklan mie- i V a u , S r i n k t a s komi teta n ir jos čius nesumažėjo. Ačiū Dievui 
valdybon, ka ip jos 1 vice pir- jtuo galime pasigirti . Nesusta-

tai, kad vajus yra jubiliejinis, 
kad vajininkams duoti dides
nio akstino padidinti mūsų o-

visokiausiais organizacijos rei 
kalais. ^'pač esu patenkintas , 
kad, Chicagos darbštiems aps-

lai tesiunčia Apaštališkąjį Laiminimą, kuris 
Tau ir visoms kitoms Draugijos moterims 
prašo dangiškosios malonės džiaugsmo, pa
guodos ir pagalbos" . 

P R A N A S ZDANKUS 

nuninkas. lodėme, žinoma, narių mirimo 
Taigi tokiais tai tikslais ir išsibraukimų turėjome, bet 

buvau pasi traukęs porai mė- \jų virtoj naujų laimėjome, 
nesių nuo tiesioginių pareigų, j Tam tikslui suorganizavo-
vykau į Lietuvą, tačiau nei me du vajus, kurių vienas ir 

|dart>ai8 nei dvasia nuo orga- dabar dar te-beina. J į vadi ,'J 

Vakar Aleliūnų bute surengtas Pra- 'nizacijos nenutolau ' ' ^ - - • • - ll 
nui b l a n k u , , žinomam mūsų la ik raš t in inku i ! š i a proga t u r k painformuo-

S ^ l m e ! i V n T , i S ' J i S i " k H i a U ' i a " * m * f f c k a d P ^ U r L i e t u v i ų Są-

Pr . Zdankus yra Amerikoj augęs. Visą 
savo jaunystę jis praleido dirbdamas lietu
vių visuomeninį darbą. J i s daug veikė Fe
deracijoj ir L. Vyčių organizacijoj. Ilgoką 
laiką dirbo spaudos darbą. Buvo " D r a u g o " 
redakcijos nariu ir " V y t i e s " redaktorium. 
Dirbo rimtai ir su atsidavimu. 

Besidarbuodamas visuomenėj, neapleido 
ir mokslo. Baigė Notre Danie universitete 
su aukštu laipsniu. P ' ieš keletą! metų išvyko 
į Lietuvą ir iš ten grįžo praėjusį rudenį. 
Lietuvą jis ta ip pamylėjo, kad Amerikoj 
nebenurimsta ir vf»l ten keliauja. Laimingos 
kelionės! Pasitikim, kad jis su dienraščio 
" D r a u g o " skaitytojais pasidalins kelionės 
ir Lietuvoje Įgytais įspūdžiais. 

jungos laikinasis s ta tu tas jau 

rganizacijos narių šeimą, kad krities veikėjams padedant, 
daugiausia pasidarbavusieji j Sus-mo reikalai vakarų kraš-
vert i pažymėjimo, sutiks sk i - . t e (Chicagoj) išsigarsino, iš-
rti tokias dovanas, kokias ma si judino, susitvarkė, sustiprė-
tys reikalo. jo kuopos, gau ta nemaža nau-

Ligšiol tik nedidelė kuopų jų narių, į t raukta žymių vei
dai is vajuje dalyvauja. Reik- ,kėjų, profesionalų. I r po šio 
tų, kad visos įsi judintų. Šiais seimo, tikiuos, č ia d a r didės- f 
Jubiliejiniais Metais gauna- «M judėjimas prasidės kuopo- j 
me daugiau garsinimų spau- •*> nes d i rva čia plati, ligšiol 
doj, visuomenėje yra neina- 'ji buvo perdaug apleista. Or-
žas susidomėjimas Sus-mu, ganizacijos garbei i r gerovei 

name Aukso Jubiliejaus V * ! t u o r o i k t ^ P ^ j ^ u d o t i . Sei- kelti nesigailėjau nei laiko, 
du finas' hv a 1 ) 0 J°J i m o, paragins nei energijos, nei sveikatos. 

L . : ... ' i . . . i? .-..i - i ! 

žvilgsnis į At.itį 
jumi, kurį padalinome į 
periodus: priešseiminį ir po-
seiminį. Pirmasis periodas jau 

yra priimtas i r dėl to reikės 'baigėsi, o antrasis baigsis la-
pradėti sąjungą organizuoti, pkričio 22 d. 
Sta tu to 4-tame. par. yra) pa- «iam vajui dovanų Pildoma 
sakyta, kad <(*P. L. S. yra sis Komitetas neskyrė. J i s 
organizacijų sąjunga"... Dėl pasitikėjo, kad didesnes ar 
to organizacijos turės prade-!mažesnes dovanėles savo vaji 
t i jon rašytis . Pildomasis Ko- jninkams paskirs apskri tys ir 
mitetas jau buvo gavęs pa- kuopos. Bet aš nuo savęs drį-
kvi,etimą trašyjbis, tlaičiaii to stu pasiūlyti kas seka: 
žingsnio be seimo nenorėjome 1. Už pirmąjį periodą vaji 
daryt i . Sulyg s ta tuto steigia- ninkams, tai y ra daugiausia 
mos P. L. S. provincijos. Ju- i naujų narių prii-ašiusiems, do-
ngtinėse Valstybėse sudaro- j vanas suteikia apskri tys a r 
mos dvi provincijos. Mūsų or-!kuopos; 
ganizacijos moka į Sąjungą:! 2. Už antrąjį periodą do-

visas kuopas surengti jubilie 
jaus paminėjimą, rengti va
karus, juos plačiai išgarsinti , ] )v i (\)U metų vadovavimas 
platinti šiam vajui Pildomo- ** !*• ^ ^- ^ - ^ a n e dar ia-
jo Komiteto išleistą agytaty- j b i a u į t i k ™ o , kad ta o rgan i 
viską brošiūrėle. * f M f >'ra niums naudinga ii 

Veikiau, kiek galėjau ' ^ ^ N " ° Š i ° ' j i " ^ l f r , , . . c, . . . . , , v i ^ J mano šeimą dar l a b i a i L R. K. S. A. pi rmmmjcas j p i . i ( , s a y ę s p r i r i S o T a į ^ 

— Amerikos lietuvių tautinė 
ir religinė tvirtovė. J i š ian 

gauna algos į metus $300.00. 
Tai maža sulyginama alga. 
Taič.iau aš nežiūrėjau, a r man 
medžiagiškai apsimokės pir
mininkavimas, a r ne, dirbau 

dien moderniškai sutvarkyt 
išpildant valstybių apdraude 
departamentų reikalavimus, 
pajėginga padengti visų sav dan^r, rodos, ir nuoširdžiai, 

išpildydamas visas man užde- [ į ^ i į apdraudą, ^ i saaugus 
tas pareigas, atstovaudamas 
organizaciją ten, kur tik rei (Tęsinys 4 pusi.) 
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Didžiulis rinis 

"VILNIAUS KALNELIUOSE" - SUNSET P ARK 
1 3 5 T H IR ARCHER AVE., RTE 4 A 

Sekmadienį, LieposJuly 1936 
» 

PROGRAMOS PRADŽIA 5 VAL. POPIET 

Vienas iš ristikų, kuris 
dalyvaus sportu progra
moj "Draugo" metiniam 
piknike. 

ĮSIGYKITE TIKIETUS Iš ANKSTO 
GEROS DAVANOS PRIE TIKIETŲ 

FR. JAKAITIS, sunkiu-
J'Ų vogy kilnotojas. Jis 
parodys savo jėgą atei
nanti sekmadienį. 

JUOZAS BANGEVIČIUS, "Drapieznas Dzūkas", 
risis su juodžiu "karalium Selassie", kurio paveik
slas apačioj. 

LON LABAN 
Orkestros prasidės 

2 vai. popiet 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
skaitytojus, rėmėjus, biznierius, 
prof esijonalus, bendradarbius ir 
visus lietuvius dalyvauti šiame 
piknike ir paremti mūsų vienin-
telį lietuvių katalikų dienraštį. 

RENGĖJAI. 

I 
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Penktadienis, liepos 10, 1936 

Lietuvių Diena Marianapolyje 
Lietuvių diena nėra papras- kiekviena proga [pasidarbuoja 

toji gegužinė, į kurią susire- šios kolegijos naudai vai 
nka vienos, kitos kolonijos 
žmonės. Tai visos šalies gy
venančių lietuvių sąskrydis. 
Tokia tai yra Naujosios An
glijos Lietuvių Diena Maria
napolyje. Prie šios -dienos 
daug dirbta, daug su-lotasi. 
Neveltui. Lietuvių Diena šių 
metų liepos 4 d. iMarianapo-
lyje buvo pilnas pasisekimas. 

Iš vakaro " Darbininko*' 
radio plačiai išgarsino dienos 
programų. Per radio kalbėjo 
didžiai gerb. Kun. J . J . Ja-

šino svečius niiQ> pietų per vi 
sų dienų. Apskaičiavus įžanga 
ir visus dalyvius paaiškėjo, 
kad tą dienų Marianapolyjj 
buvo puspenkto tūkstančio 
svečių. Visus priimti ir pa 
valgydinti — no juokai. Ne. 
Tai šių gerųjų šeimininkių 
darbštumas ir pasiaukojimas. 
I r joms tenka tart i giliausi 
nuoširdžiausi AČIŪ! 

Kiek pavalgius ir pasikal
bėjus eita prie žaidimų. Visu 
pirma buvo žaidimas sviedi-

kaitis, TT. Marijonų Provin- (niu - baseball. Žaidė Worces-
cijolas, šiuo laiku viešįs Ma- terio L. Vyčiai su Studentai^, 
rianapolyje. Bostono koloni- Buvo nepaprastai įdomus ir 

davė kai kurie gerK tanigaf 
klebonai. Nestebėtina todėl, 
kad susidomėjimas buvo di
delis. Pavakare eita prie trau 
kimo, nes per visų dienų trys 
vyrai dirbo prie tikietų pri
ėmimo ir tvarkymo. Galuti
nai darbas buvo baigtas. 

Traukiniui sudaryta specia-
iė komisija, į kurią įėjo šie 
asmenys: 1 Kun. Pranas Stra-
kauskas, Lowell, 2. p . Mon-
čiūnas, Hartford, 3. p. Dong-
veckaitė - Turonienė, Provi-
dence, 4. prof. Pranas Galinis, 
Boston, 5. p-lė V. Liutkiūtė, 
VVorcester, Mass. Traukta pa
eiliui po vienų bilietų. Mer
gaitė su užrištomis akimis iš-

JCLE WIGGILY'S 

Tnaidc you for 
turning,UncIe 

X / <*• v 'LisUniotKs 
c"** jj? jir įroisic nowr' 

naujo, jauno kraujo, kad jos 
pajėgumą dar labiau sustip
rinti, kad tvirtesnę ateitį i š 
tikrinti, kad apdrausti savo 

imdavo po bilietą, kurį teisė- [vaikų ir gyvastį ir sveikatų, 
,jai perskaitydavo visiems vie 'ir, svarbiausia, tautybę. 

ja turėjo, kaip ir praėjusiais 
metais, savo traukinį, kuriuo 
atvyko penki šimtai svečių. 
Šios didžiulės organizuotės 
nuopelnai tai kun. P. Virmau-
sko, Bostono klebono, nuošir
daus Lietuvių Dienos rėmė 
jo, pasidarbavimas. Jeigu nei 

kiek dirksnius erzinantis žai-

šai. Laimėjo dovanas šie as
menys: 

dimaa, *m abi p u * smarkiai L J*«vakortc į Lietuvą -
taikiai ir ėjo lygiomis iki pat I r n a «WH*»»«* Athol, M a r k i a s gaires, kurios išjudins 

ale. Pergalė visgi teko Slu-

Aš pasitikiu, kad šis Auk
so Jubiliejaus Seimas nusta
tys organizacijom veikimui to-

o 

U ntams 7 prieš 6. 
Buvo numatyta didelė- Ol'1-

mpijados programa, įvairiau
si žaislai: bėgimas, šokimas i 

kun. Virmauskas tikrai trau-, aukšti, į tolį, ieties metimas, 
kinio nebūtų buvę ir aplamai 
bostoniečiai nekaip būtų pa
sirodę. Todėl jam tenka tarti 
labai didelis ir tikrai nuošir
dus AČIŪ! 

Liepos 4 d. išaušo labai mi
glota, išrodė ant lietaus. Jau 
nuo ankstybo ryto pasipylė 
į Mariana]>olį paklausimai te
lefonu — ar nelyja? (Jave už
tikrinimą, kad graži diena 
žmonės ruošėsi ir neužsivvlė. 
Po valandos, kitos pabiro sau
lės spinduliai gražiame parke, jmo per šokius nėra. Senesnie-
tarp krūmų ir gėlių, žavėda-lji po medžiais pavėsyje šne-

ete. etc. tik deja, dar sviedinį 
žaidžiant prasidėjo didžioje 
kolegijos gimnastikos salėja 
šokiai — ten vtĘBM jaunimas 
ir susibūrė. Vienu kartu Šok
davo apie 500 porų. Šokiai 
i ruko nuo 3 valandos iki po 
septintos vakaro. Muzika bu
vo labai gera, nuotaika kuo 
puikiausia. Todėl jaunimas 
užmiršo visas programas ir 
visokius žaislus. Pasirodo, 
kad jaunimui geresnio 

sachusetts. 'visų Anurikos lietuvijų ir su-
2. Kadio — Kazimieras | trauks prie Sus-mo visus svei-

(Huodenis, Waterbury, Conn. jkus kūnu ir dvasia lietuvius 
3. Auksinis . laikrodėlis —į bendram katalikiškam, tauti-

Pranas Butkus, Harvey, 111. jškam ir fraternališkam dar-
4. Sidabrinis servizas —jbui; kad L. R. K. S. A. kuo-

Stanislovas Juška, Kenosha, pos pasidarys gausingos, vei-
\Vise. | klios, nenugalimos, su sky-

5. Pinigais $25.00 — Diek jriais vaikams ir jaunimui; kad 
Jloleombe, E. Hartford, Conn. [mūsų organizacijos vardas ir 

Tradicinė Lietuvių Diena 
tU-ve progos atnaujinti šio 
krašto lietuviams savo senus 

te stiprybę semia'\.. Sesers 
ir broliai, žengdami per slen
kstį į savo (brangios organi
zacijos gyvavimo antrųjų a-
nižiaus dalį, susistiprinkime 
praeities darbais ir žengkime 
pirmyn į laimingų L. R. K. S. 
A. ateitį ir per jį į tautiškai 
ir religiškai sveikų ir galin
gų Lietuvos išeivijos ateitį 
Amerikoj! 

Leonardas šimutis, 
L.R.K.S.A. Prezidentas 

smulkių odos išdirbinių sky
rių; prie Panevėžio elektro 
monterų skyrių; prie Telšių 

! amatų mokyklos dailydžių j 

matoma ir prie kitų amatų 
mokyklų įsteigti naujus sky
rius. Jei bus lėšų, šiemet nu
matoma įsteigti viena arba 

| skyrių. Tolimesnėj ateity nu- dvi naujas amatų mokyklas. 

r? 

Lietuvoje Plečiamos 
Amatu Mokyklos 

santykius, parodyti svetini-

drauge 

Lietuvoje augant amatų mo 
kyklų mokinių skaičiui, ple-

musų tautos vardas čiamos ir pačios mokyklos, 
plačiai skambės nuo Atlanto'papildant jas naujais sky-
iki Pacifiko okeano krantų, riais. Šiais metais prie Kau-

MŪSŲ tautos himne pasaky- 'no amatų mokyklos numato-
tauciams lietuvių susipratimų, ta: " I š praeitits tavo sūnūs ma atidaryti knygryšystės ir 
kultūringumų ir suteikė para- I » 
mos mūsų svarbiausiems rei-
kalams -
dai. 

švietimui ir spau-
L. K. 

mi žiūrovo akį. Užtvino ke-
jnu automobiliais, plauke tū
kstantinės lietuvių minios* iš 
Naujosios Anglijos, New Yo-
rko, Xew J u s i v, Pennsylva-
nijos į Lietuvių Dienų. Atsi
lankiusiu buvo iš tolimų Va
karu. Žinoma, jie buvo atvy
kę paviešėti į Rytus. 

Dešimtų valandų vasaros 
laiku prasidėjo iškilmingosios 
pamaldos: šv. Mišias atnaša
vo kun. Kazimieras Ivmitas -
Urbonavičius, asistuojant ku
nigui J . J . Jakaičiui dijako-
nu ir kun. A. Auštakalniui 
subdijakonu. Iškilmėms gra
žų jmmokslų pasakė kun. Pra
nas Strakauskas. Per šv. Mi
šias giedojo ^Šv. Kazimiero 
parapijos, VVorcester, Mass. 
choras, vadovaujant muzikui 
p. Juozui Žemaičiui, (liesmė-
W8 ir muzikai patarnavo gar
sintuvas: tokiu būdu visa a-

L. R. K. S. A. PREZIDENTO 
RAPORTAS JUBILIE

JINIAM SEIMUI 
kuėiuodami linksmai leido iai 
kų, nes garsintuvas veikė vi-
:ų dienų iki vėlai vakaro kal
bomis, pranešimais, beano, 
juokais, išlaimėjinių skelbi
mais ir muzika linksnrinda iii 
skai 11 ingųjų pub 1 ikų. 

Neigiamoji linksmosios die
nos pusė buvo ta, kad įvyko 
vienas užvylimas. Laukta at
lekiant "Lituujiicos I i i ' ' ir 
josios lakūno p. Kielos, ku- j veiklumo. Negirdėjau tos kuo į 
ris besiruošiųs vykti į Lietu- pos, kuri nesiskųstų narių ne-

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

subrendus šiandien mini savo 
uksinį jubiliejų. 

Bet ko jai dar trūksta? 
Trūkumų yra ir šiokių ir 

tokių. Bet labiausia jai trūk
sta, kaip pastebėjau, jos na
rių daugumai idealizmo ir 

va. Lietuvių Dienos rengimo 
komitetas susitarė su p. Kie-
la del jojo atvykimo, pasiža
dėdamas atmokėti jam kelio
nes išlaidas. Kiela prižadėjo 
atvykti, sutikdamas su paduo 
tomis sųlygomis ir buvo labai 
laukiamas. 

Galimas daiktas, kad lakū
nas negalėjo atvykti, bet pa
prasčiausias mandagumas rei-

L Ĉ 
silankymu į susirinkimus, ne-
sidomėjimu savo organizacijos 
reikalais. Tai aišku ir iš te, 
kad didelė narių dauguma , 0{įao p h o n 0 

net savo vaikų į L. II. K. S.lPROspoct 1028 
A. neprirašo, o taip yra rei-

BUICK m 
ir 

PONTIAC 
AGENTŪRA 

Milda Auto Sales 
PIRMA IK VIENINTELĖ LIETUVIŲ 

GENERAL MOTORS AGENTŪRA 

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

Bendradarbiai 
^ 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI 

kalavo pranešti s-avo keliones 
i>eigii dalis buvo girdima to- . , _, ^ , . . 

" .• . • Z ! pasekąs. Telegrama tekamuo-
parko uzkani- • , .. i v . . . „ 

ja kelias dešimtis centu, lt ra 
paskutinė sarmata, kuomet 
apgaudinėjami žmonės. Jeigu 
nevyksi, nedalyvausi — ne
duok žodžio. Tuomet niekas 
nieko negarsins ir publikos 
nesuvedžios. Negi galima pa
sitikėti tokiems žmonėms a-
teityje? Žinoma, kad ne. 

Didžiausio susidomėjimo su 
kėlė 1 loterijos baigimas. Toji 
lioterija buvo smarkiai gar
sinta: išleista daugelis tikie
tų, išsiuntinėta į visas šalis, 
gerų pagarsinimų bažnyčiose 

lymiausiuose Darko užkam
piuose. 

Po pamaldų prasidėjo kon
certinė dalis. Didžiulis cho
ras, vadovaujant p. J . Žemai
čiui, sudainavo keletu dainų; 
paskui dainavo kvartetas, vy
rų choras ir t.t. Pasibaigus 
dainoms, AVaterbury Šv. Juo
zapo jaunieji muzikantai — 
80 mažų berniukų unifomiuo-
se pradėjo savo programų. 
Tai švilpukų muzika: graži, 
įdomi sužavėjo publika. I r 
dalimis ir bendrai; stovėda
mi ir inaršuodami stebino žiū
rovus savo sutartinėmis. 

Išalky svečiai puolėsi prie 
stalų. Trys stalai — VVorces
ter, Boston ir Brockton — 
priėmė svečius kuo geriausia. 
Gerosios šeimininkės — Ma-
rianapolio Kolegijos rėmėjom, 
kurios kiekvienais metais ir 

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akys egzaminuojamos — Akiniai 

pritaikomi 

H DR. JOHN SMETAN 
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
VALANDOS: kasdien nuo 9 iki 

12 — 1:30 iki 8 vak. 
Tt! OAJ.42 0523 

nepriraso, 
kalinga įlieti į organizacijų 

LIETUVIAI DAKTARĄ," 
Res. 6924 S. Taisiau Ave. 
Res. Tel. GROvenUl 0617 
Office Tel. HEMlock 4848 

DR. J. J. SIMONAITIS 
2423 VV. Marąuette Road 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

— — ^ — • — ^ — — ^ ^ - . — — — - • — . . 1 — _ _ — ^ _ _ _ _ . 

Tel. CANal 2345 

DR. F. C. WINSKUNAS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ketvergais pagal sutartį 
2305 So. Leavitt St. 

mmmmmmm Tel. CANal 0402 

DR. P. ATKOČIŪNAS 
DANTISTAS 

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

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

DR. A. J . MANKĄS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

vakare 
REZIDENCIJA 

LAPayette 3051 2519 W. 43rd 8t. 
Valandoa: 9—10 ryto ir 5—6 vak. 

Ttt&adianiaie ir Sakmadiaiuaui 
uagai |uia£tl 

Res. and Office 
2359 S. Leavitt St. 

CANal 0706 

DR. J. J . KOVVAR 
(KOWARSKAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St, Chlcago 

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

DR. STRIKOL1S 
PHYSICIAN and SURGEON 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiso Valandos 

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namu Tei PROspect 1930 

TeL CANal 6122 

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

Valandos 1—3 ir 7—8 
Seredomis ir NedėL pagal sutartį 

~~~ REZIDENCIJA 
6631 S. Caitfoniia Ave. 

Telefonu REPublic 7868 

Tel. CANal 0257 
Res. PROspect b659 

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

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

6 iki 8 vai, vakaro 
TeL BOUlevard 7042 

DR. G. Z. VEZEL'IS 
DANTISTAS 

4645 So. Ashland Ave. 
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Sergdoj pagal sutartį 

TeL Ofiso BOUlevard 5913—14 
Res. VICtory 2343 

DR. A. J . BERTASH 
Oi'iso vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:30 

756 VVest 35th Street 

DR, T. DUNDULIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue 
TeL VIRginia 0036 

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

Į V A I R Ū S D A K T A R A I 

DR. CHARLES SEGAL 
4729 So. Ashland Ave. 

2 labos 
CHICAGO, ILL. 

Telefonas MIDway 2880 
OFISO VALANDOS: 

Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nno 2 ilcii 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 iki 12 

**** S" S&S i? nuo I iki iLajl f 4 , 

DR. MfldRICE 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4631 So. Ashland Ave. 
TeL YARds 0094 

Rez.: TeL FLAia 2400 
VALANDOS: 

Hoo 1042"v. yyto:"2^ i į > i t ^ a k 
Kįd l̂i«mpa ||.||4| 1^ ikj U (liflftf 

GERA 2INIA CHICAGO LIETUVIAMS 
Pusmetiniame direktorių susirinkime birželio 24 d., 

1936, Simano Daukanto Federal Savings and Loan As-
so<3iation of Chicago, vėl perbaldavo 4 % dividende, ant 
visų taup\7no skyrių. 

Dividendai yra išmokami i.uo Liepos pirmo (July 
l s t ) . 

Štai ir vel Simano Daukanto Federalė Spulka per-
tik rina Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupy
ti savo pinigus yra Simano Daukanto Federal Savings 
and Loan Association of Chicago, kur kiekvieno asmeas 
pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Federal Savings 
and Loan Insurance Corporation, Washington, D. C. 

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago randasi labai patogioj vietoj, po ant
rašu 2202 West Cermak Road, skersai Metropolitan 
State Bank. 

Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
ciation of Chicago investuoja pinigus tik ant pirmų mor-
gicių mažais mėnesiniais atmokėjimais. Paskolos daro-

^ 

iki 15 meįų. 
Namy savininkai reikalaujantieji morgičių visados 

kreipkitės į 

DAUKANTO/7 
EDERALŠAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION 
Of CHICAGO 

2202 W. Cermak Road 
BEN J. KAZANAUSKAS, l l a š t 

# 

UIHV 
Look 01d v 
Ulhen I t s So Eosy 
T o l o o h V o u n g . . . 

h your hėir grey ? 
\$ it going qrty? 
U it drab, ftded or strtėktd? 

Don'* let theso tell-tale marki of ag« rtmciri. 
They makt you look and fool old beyond your 
y tar t . Erose thom qiiickly ond simply with 
Cloirol which shompoos, recopdiHons and tint* 
your hair back to iti own nalftol-looking color 
...glowing with youthful htfhlightf...in^ont 
triple-action trtotment. 

Atk your to«or|*m. Writt M F t | i oookUr, FMfEE 
odvico on Caro of hoir and HH ktoufy aoolytis. 

Not with Lcmmoįry-old-fiihionri htlr Jyę$ kilt 

Ntruvur... CI4SHOL 
B«v«riy Klnfl, Clilitl# Ir*., 132 W«l 4ith SlM N»w Ytk. N. Y. 

n«oit »«nd MK Cloirol booklet, FtEE advico ond FftEE onalyil*. 

N f l i w . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . ^ > . , . Addrm.. 

*&r NjtsJJcaK fe*.':;;^.^^:^'....}- ~— • 

file:///Vise


u! b 
renk tadienis, liepos 10, 1936 H P? K TT O Ą S 

DETROITO LIETUVIŲ 20410$ 
• \ 

EAST SIDE 
Birž. 27 d. V. Jagneris ap 

sivedė su Marijona Stašaite, 
kurios tėvai yra geri perapi- tėvai yra pavyzdingi ir stam-

vo žmonių. Visas pelnas to 
vakaro pavestas Seserinis. 

Liepos 4 d. susituokė E. 
Ostanianas (naujas katalikas) 
su . Alena Stanišiūte, kurios 

jonai ir geri katalikai. Ves
tuvėse dalyvavo kunigai ir 
daug svečių. Ilgus metus nau
jai ir gražiai porelei! 

Birž. 28 d. užsibaigė moks
lo laikas mūsų mokyklos. Se
serys su varg. B. Nekrašu 
surengė tą dieną gražų spek
taklį. Programa buvo įvairi 
ir įspūdingu. 27 vaikai gavo 
diplomus. A. Verbickaite ir 
P. Petrauskas, kaipo gabiau
sieji mokiniai, gavo iš Ame
rican Legion atsižymėjimo že
nklus. Kalbėjo liutenantas ir 
pulkininkas. Po programos se 

DASH DIXON 
— i 

būs parapijos rėmėjai. Daly 
vavo vestuvėse keli kunigai, ' 
daug svečių, net iš West Vir-
ginia. Linkime jaunavedžiams 
ilgo gyvenimo ir laimes! 

Liepos 12 d., Birutes darže 
milžiniškas išvažiavimas Sv. 
Jurgio parapijos. Grieš ge
riausia orkestrą. Bus dainų, 
lenktynes, kumštynes, laimė-

ME CRAFT CARRVING DOT, 
* \ AND 7HE DOCTOP HA5 

CRASHED AND FALLEN INTO A 
ATER QN THE rtOOfS)/ 
WHAT A TEPRIFIC 

CRASH THAT W Ą S i 
~TFTr 

SHOCMPRDOF CHAMBEI 
WE WOULD NEVER m 

HAVE 3URVIVEDIT/. 

PUT ON 7HE<bE SP&CE 
ŠIMTS BCLHPPED VVJITH MB 
AND W E U TAKE A LOOK 

AROUND/ 
WM6T 

A W E I R D 
LOOKING PLACEA 

0' 

3L 

I'M AFRAID \NE'R£ 
STUCk HEPE/ TT4E SUIP 
15 ATOTAL VVRECk/' 

By Deati**Carr 

Bur, DOCTOR 
EVERyTHING fe 
SOLID ICE / \NE'LL 

STARVE / 

*v 

—J 

f&T/HO ARE TRESE GIANTS, 
TfifaNGe TTUNGS MAPPEN/: 
ON THE D a ® ® C 3 . « / . V 

po (beismento). Greit buvo i jų centro piknikas įvyks lie-
užgesinta, bet nuostolių nema
ža padare. 

Išmėgino 
M. Masaliūnas, 1548 

pos 11 d., Vytauto darže. 1 
skyr. rengiasi prie to pikniko. 
Visi kviečiami atvažiuoti. Pi-

8. 50 knike bus visokių įvaireny 
jimai ir karnivalas. Kalbės iš ave., žymus biznierius niegi-
Lietuvos atvykęs skulptorius; no būti be "Draugo" . Bet 
P. Rimša, kunigai, teisėjai ir pasirodė, kad geram biznie-

biy. Kiekvieno atsilankymas 
bus labai įvertintas. Veikė 
jos E. Ogentien^, E. Ogentai-

Adv. J. Bordeno 
Išleistuves 

kiti. Bus lietuviško valgio ir riui netinka būti be gera lai-1 te ir E. Gedvilienė rengia ką 
gėrimo. Prašome visų daly

ke balius. Pilna svetainė bu- Ivauti. 

CICERO LIETUVIU ŽINIOS 

krašeio. -Dabar ir vėl užsisa
kė ištisiems metams. 

M. (Masali ūnas užlaiką bu-
černę ir grosernę. Dabar nau
jai išgražino, atroilo kai did
miesčio krautuvė. Masaliūną. 

tai nepax>rasto. Nuvažiavę pa
matysime. 

PRANEŠIMAS 

v \,\J Liepos 12 d., 9 v*>! 
Zalkins trokas išvažiuoja nuo 
parap. mokyklos į " D r a u g o " 
metini pikniką, kuris įvyks 
Sunset parke, 135 ir Archer 

.v̂ .'l.>wiM"iiiw. !n»iįwiMWj.. im"'j'w# 
( I V c , • f 

Visi, kurie pasižadėję dirb
ti piknike, prašome būti lai
ku, kad nereikėtu laukti. 

be abejonės, visi bus paten
kinti. 

Adresas ofiso, kur bus ga
lima kreiptis reikale pašal
pos: 2440 So. 55 ave. Klaus
kite — Anthony Palutsis. 

visi gerai žino 

Townoflakieciai taip pat 
rengiasi važiuoti į dienraščio 
" D r a u g o " pikniką liepos 12 

Senas ir man- d., Sunset parkan (Vilniau* 
dagus biznierius. Kas su juo .Kalnelius) prie 135 ir Archei 
daro biznį, visi yra patenkin- ave. 

Vrisi lietuviai būtinai turėti. Pas jj visados pirmos rū
šies prekės. Rap. 

Kas norėtų važiuoti sykiu 
su darbininkais, iš anksto duo 
kitę žinoti draugnešiui. 

A. M. Kttsnak, 122# So. 4!) 
Ct., prižiūrėtojas darbininkų, 
kurie apvalo gatves ir gat-
vaites Ciceros miesto, prašė 

CHICAGOJE 
Town of Lake Žineles 

Liepos o d., Lietuvių Dienr 
pranešti, kad visi piliečiai p n Ar .. T. . ,. 

„ _ '. vl ., \ v . . Marijos Kalneliuose gerai pa
gelbėtų jam užlaikyti svariai 
mūs miestelį. O tas lengTa, 

Susiiiniciinas atidėtas j t i k r e i k i a daugiau kreipti dė-
-*-*.• mesio į švarą . Visi prie savo 

Sekmad., liepos 12 d. iš I ų u ž p a k a l i n e j ga, tvaitėj 
priežasties " D r a u g o " m e t m i o j t u r i t u r - u a t m a t o m s t a m t i k . 
pikniko, Labdarių Saigos 3 
kp. susirinkimas nukeltas į 
antradienį, liepos 14 d. Visi 
labdariai važiuoja j "Drau
g o " pikniką. 

Li.tuvis dirbs ofise 

Antanas Palutsis, 1G25 So. 
50 ave., gavo darbą relyfo o-
fise. Prašo pranešti, kad lie
tuviai, kurie reikalaus pašal
pos, kreiptųsi prie jo. J is ste
ngsis, kiek galėdamas patar
nauti savo tautiečiams. Labai 
gerai, kad lietuviai turės sa
vo žmogų taip svarbioj vietoj. 
Pirmiau nekartą lietuviai bū
davo nuskriaudžiami, bet da
bar, kai turės savo žmogų, 

ra indą (gerbedžkeną). Po-
pieras reikia visados sudegi
nti, o nemesti į gatvę, kad 
vėjas nešiotu ir terštų mies
tą. 

Ištikrųjų, mūsų žmonės bi-
skutuka apsileidę tarne daly
ke, ypač (Jrant Works dis 
trik te, kur daugiausia lietu
vių gyvena. Jei norime, kad 
mūsų kolonija būtų švari, pa
tys turime prisidėti prie pa 
laikvmo švaros. 

Biskį apdegė 
Liepos 4 d. del nežinomo0 

priežasties pradėjo degti A. 
Žirgaičio, 1413 So. 51 Ct., na
mas. Ugnis pasirodė iš skie

si sekė. Oras buvo gražus, šil
tas, žmonių privažiavo gana 
daug iš visų parapijų. Rėmė
jų 8 skyr. turėjo savo būdą, 
kurioj padarė nemaža pelno. 
8 skyr. yra dėkingas visiems 
aukotojams, kurie prisidėjo 
prie to išvažiavimo: Gedvi
lams, Ogentams, U. Panavie
nei, V. Sodaitei, O. Jeselskie-
nei ir B. Kalvaitei; visiems, 
kurie atsilankė ir parėmė iš
važiavimą. Pasidarbavo J. La-
sauskis ir sūnus Gedvilų ii* 
Ogentų šeimynos ir P. Turs-
kienė. 

Praėjusis trečiadienis buvo 
karštas. Vakaras taip pat ne
buvo vėsus. Tačiau tai nesu
laikė adv. Jono Bagdžiūno -
Bordeno draugų suvažiuoti į 
Gleneagles klubą, kad su juo 
tinkamu būdu atsisveikinti. 
Susirinko gražus profesijona-
lų ir biznierių būrys. Jų tar
pe buvo svečias iš Lietuvos 
V. Uždavinys ir konsulas Ka
lvaitis su žmona. Pasakyta 
visa eilė nuoširdžių kalbų su 
geriausiais linkėjimais keliau
jančiam į Lietuvą porai mė
nesių adv. Bordenui. Padai
nuota keletas linksmų daine
lių. Programą pradėjo dr. i. 

Bie-
piknikų; mūsų priedermė yrajžis. Garbės svečias adv Bor

tų važiuoti į dienraščio *Dra.u 
go' pikniką. "Draugo." pik
nikai yra vieni smagiausių. Bložis, vadovavo dr. St 

Šv. Kazimiero Akad. 
Remejų Piknikas 

Piknikai, piknikai! Prasidė 
jo sykiu su pavasariu ir tę
siasi. Šv. Kazimiero Akad. 
Rėmėjų dr-ja sumanė išmėgi
nti šeštadienio popietį ir pa
žiūrėti, kaip seksis. Taigi pi
knikas įvyksta šį šeštadienį, 
liepos 11 d. Vytauto darže. 

Rėmėjų piknikai būna sma
gūs, įvairūs. Skyriai suvažiuo 
ja su skaniausiais gardumy-

bankiete. Tikrai pas rėmėja' 
turima "good t ime". 

Seselių ir rėmėjų draugus, 
prietelius širdingiausiai už
prašome atvažiuoti į pikniką. 
Rėmėjos prisirengusios visų 
laukia. Tyla 

MARIJAMPOLE. — Ry
giškių Jono gimnazija rengia
si pastatyti paminklą Jablon
skiui (Rygiškių jonui). Pa
minklas manoma statvti R. J . 
berniukų gimn. aikštėje. Tam 
tiksliu jau yra surinkta kele-

nais. Prisivalgai kaip kokiam tas tūkstančių aukų. 

paremti katalikišką dienraštį. 

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų apskrities išvažia
vimas įvyks rugpiūoio 2 d. 
labdarių ūky. 1, 2 ir 3 sky
riai smarkiai rengiasi prie di
delio pikniko. 

Veikėja J. Razbadauskaitė 
išvyko atostogoms. 

Raporteris 
»» j 

Atsiirokite 

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė-

Praeitą sekmadienį, liepos 
5 d. įvykusioj Lietuvių Die
noj Marijos Kalneliuose išda
linta daug dovanų, iš kurių 
viena teko No. 115. Jeigu kas 
turi tą numerį, prašomas krei
ptis adresu 2309 So. Leavitt 
st., galės gauti tą dovaną. 

PADEKONE 

A. Ii A. 
TEODORAS CZESNA 

Kuris mirė liepos 3 dieną, ir tapo palaidotas liepos 
7 dieną, o dabar ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai 
nutilęs ir negalėdamas atidėkoti tiems, kurie suteikė 
jam paskirtinį patarnavimą ir palydėjo jį į tą neiš
vengiamą amžinybė** vietą. 

MfiA tėvai, Antanas ir Agota Czesnai, sesuo Leoka
dija ir žentas Petras Dargiai, sesers vaikai Marylin 
ir Edmundas Dargiai atmindami ir apgailėdami jo 

įSkripkai už pasakynią gražaus pamok
slu ir pamaldas, kapinių užveizdai Krušai už labai 
gražų sutvarkymą ant kapinių. Visiems Mišių ir gė
lių aukotojams, grabnešiams ir visiems giminėms ir 
pažįstamiems dalyvavusiems laidotuvėse. O tau mū
sų mylimas sūneli, lai Dievas suteikia amžiną atilsį. 

J . F. EUDEIKIS 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ] 

YARds 1741-1742 

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRTJZIN 

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja 
I'ltuuc 9000 6^0 W. 15Ui Ave. 

& 

DIDELIS PAMINKLŲ 
IŠPARDAVIMAS 

Geriausias naminis ir importuotas 
granitas paminklams parsiduoda uz 
žemiausias kainas, kurias galima jį 
parduoti Ateikite palyginkite mū
sų kainas su btle kokio hito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnes. [ £>llĖ 

MRS. ANNA BITTIN'S MONUMENT W0RKS 
3958 W. l l l t h St, prie Crawford Ave. BEVenfly 0005 

(Skersai Sv. Kazimiero Kapinių) 
Sis didelis išpardavimas ivyksta dėlto, kad aš nepajiegiu užlaikyti 

dviejų biuiių. i IRS. ANNA BITTIN 

dinas pasakė turiningą ir ka
istą atsisveikinimo kalbą. Žo-

Ulį tarė jo žmona, duktė ir že
ntas. 

Karštas trečiadienio vaka
rėlis prabėgo geroj ir links
moj nuotaikoj1. Dauguma iš 
susirinkusių pasiryžo pasekti 
adv. Bordeno ir taip pat ne
trukus aiplankyti tą kraštą, 
kur .... bėga Šešupe, kur Ne
munas teka... Dauguma kal
bėjo apie 1938 metus, kuo
met Lietuvoj įvyks dainą šve 
ntė. 

Daktaras Sako Kaip 
Išvengti SlogŲ 

Žymus sveikatos specialistas yra pa
reiškęs, kad 83 nuoš. šios šalies as
menų yra paliesti slogi;. Jis nurodo, 
kad "raktas" išvengimui slogų, yra 
palaikyti atsparą, kuri nugali daug 
maž pakenčiamai susirgimų prie
žastį. 

NUGA-TONE pasirodė" stebėtinu 
tonikų būdavojimui ir palaikymui 
atsparos. Jis tiesiai pasiekia nusilpu
sius organus. Telkia jiems daugiau 
Jggos, ir jie išmeta nuodus, kurie 
būna priežastimi įvairių negalių. Da-
dar laikas jums būdavoti atspara. 
Imkit NUGA-TONE tik trumpa lai
ke, ir tėmykit stebėtinus rezultatus. 
Parduoda ir garantuoja visi aptie-
koriai. Pinigai grąžinama, jei esat 
nepatenkinti. Mėnesio trytmentas už 
Vieną Dolerį. Lengva priimti ir pa
laiko jus tvarkoj. 

Nuo užkietėjimo mklt—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 26c 
ir 60c 

COULD NOT DO HER 

H O U S E V V O R K 
WH E N every-

thing you at
tempt ii a burden 
—when you are 
nervous and irri-
table—at your 
w i t ' s end—try 
this medicine. It 
mav be iust wha« 
you need for extra 

energy.- Mrs. Charles L. Cadmus of 
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just a little work I nad to lie 
down. }&y mother-in-la*- recom-
mended the Vegetable Compound; 
I can see a wonderful change now." 

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

GrabnamiiĮ 
o 

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
o 

Suvirs 50 metų prityrimo 
o 

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

o——— 
Mes atlikome darbą, daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių 

527 NORtPSŠTERN AVE. 
arti Grand Ave. 

Telefonas SEEIey 6 1 0 3 
Chicago, Illinois 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuviu Laidotuvių] 

Direktorių Asociacijos 
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTl] 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse 

I. J. Zolp 1646 .West 46th Street 
4 * * 4 , ^ Pnone BOUlevard 5203 

Ezerskrs ir SŪRUS 10734 S. Michigan Ave, 
Tel. PULlman 5703 

Lachawicz ir Sunai 
J. F. Eodeikis 
S. C. Lackamicz 

2314 West 23rd P l a c e ^ 
Phone Canal 25ia j/r " 

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

4092 Archer Ava. 
Phone LAFayette 3572 

3 

= t 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

E
JUOZAPAS f* UDEIKI\ 

TĖVAS * # 
RE Public 8 3 4 0 

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

k Masalskis 3307 Lituanica Ave, 
Phone BOUlevard 4139 

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

J. F. Radaus Phone CANal 6174 
668 .West 18th Street 

S. M. Skudas 718 ,West HSth Street 
Phone MONroe 3377 

v 
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KAZIMIERO AKADEMIJOS RĖMĖJU CENTRO 

Vytauto Darže 
E3S3E 

Liepos 11,1936 
PRADŽIA 1 VALANDĄ PO PIETŲ 

Įžanga 15c 

VIETINĖS ŽINIOS 
PRISIRENGIMAI J "DRAUGO" PIKNIKĄ 

EINA VISU SMARKUMU 

brangaus laiko ir energijos, 
kad Sis parengimas būtų sėk
mingas ir istorinis. Taigi, 
kviečiame visus lietuvius da-
lyvaut toje iškilmėje. 

Adv. Charles P. Kai 

>> Prisirengimai i "Draugo 
metinį piknike visose Chica-
gos kolonijose eina su dide-
liausiu smarkumu. 

Cieeros " D r a u g o " agentas 
V. Semetulskis turi suorgani
zavęs didelę cieerieeių kariuo- J "Draugas" , tiesiog tikras su-

patylomis ir neteko sužinoti, 
kaip dalykai stovi pas juos, 
bet teko išgirsti, kad jie ne
pasiduos kitoms kolonijoms. 

West Side kolonija, kurioj 
randasi patsai dienraštis 

mene, o dovanų, tai jau de 
vynias galybes. 

Marquette Parko: kolonijos 

mišimas darosi. Čia Aušros 
Vartų moterų ir merginų dr-
gija važiuoja į pikniką, ir u-

agentas S. Stanulis sako, kad ž i m a restoraną. 0 ka jos te-
• • • • v * 

marketparkiečiai sukirs visas 
kitas kolonijas, nes visi tie, 
kurie turi savo automobilius, 
važiuoja, o tie, kurie neturi, 
galės nuvažiuoti troku, tik iš 
kalno turi kreiptis prie baž
nyčios laikraščiu pardavėjo. 

Tovvn o f J^ike kolonija su 
J. Lisausku priešaky ruošia 
ką tokio nepaprasto; jie tie
siog žada nustebinti visus sa
vo skaitlingu atsilankymu. 

Bridgeporto, kolonija, Pra
no (Judo pareiškimu, sako y-
*a viena didžiausių kolonijų, 
girdi, nustelbs visas kitas, nes 
važiuos visi biznieriai, kurių 
Bridgeporte yra • gana daug. 
0 tie, kurie neturi automobi
lių kreipkitės j Gurių krau- l m e l 
tuvę, kur gausite visas rei
kalingi s informacijas, kaip 
nuvažiuoti. 

Aštuonioliktoji kolonija 
taipgi ruošiasi; jie rengiasi 

na i pagamins ir vaišins sve 
teiius, tai jau tik atsilankę 
pastebėsite. Kartu vežasi ir 
savo orkestrą Antano Budrio 
vadovybėj. Tai jau visi galite 
suprasti, kad vaišingosios ve-
stsaidietes priiminės svetelius 
ne bile kaip. Antanas Budris 
yra pasižymėjęs muzikantas, 
groja net aštuonis instrumen
tus. 

O kur kitos kolonijos — 
Į tar t i Side, So. Cliicago, Ro- Visi kuopų veikėjai, kurie 
seland, Wtst Pullman ir Mel- rinko skelbimus LRKSA jų 

Į "Draugo" Piknike 

BRIDGEFORT. — Ateina
ntį sekmadienį liepos 12 d. į 
" D r a u g o " pikniką trakas iš
eis nuo Gudų krautuves, 901 
W. 33 st. 10:30 vai. ryto. Vi
si piknikieriai prašomi vietas 
užsisakyti išanksto Gudų krau 
tuvej, kad būt žinoma ar rei
kės samdyti antras trokas. 
Prašome atsiminti, kad pik
nikas įvyks Sunset Parke, Ar
cher ave. ir 135 st. Round 
trip atseis 35c. Bridgeportie-
čiai, skaitlingai pasirodykime 
" D r a u g o " piknike. 

Subkomisija 

skaitlingiausia atsilankyti į 
centro pikniką, kuris įvyks 
ateinantį šeštadienį, liepos 11 
d., Vytauto clarže. 

Brightonparldecių rėmėjos 
vaišins šaltais gėrimais ir 
skaniu kugeliu. Jaunimas ga
lės pasišokti iki vėlumos prie 
geros nruzikos. Nepamirškite 
atsilankyti. Pradžia 11 vai. 
ryto. Komisija 

'nį, liepos 13 d., 7:30 vai. va^ 
karo, parapijos svetainėj. Na
res kviečiamos atsilankyti į 
šį susirinkimą, nes yra daug 
svarbių reikalų svarstymui. 

Valdyba 

dienį. Pasiskirstyta darfrais. Į n o tuos vyrus parapijonus, ku 
Didysis pikniko "čyfas" yrafrie dirbo dekoravLo darbą. 

Skelbimų Rinkėju 
Dėmesiui 

mse Park, tai jau atleiskite 
raporteriui, nes sunku būtų 
visų pasiruošimus išvardinti. 

Tat, sulaukę sekmadienio, 
liepos 12 dienos, visi trauki

ni u ją Sunset parką (Vil
niaus Kalnelius) prie 135-tos 
ir Archer ave., o- tenai viską 
pamatysime ko dar nei jo
kiame* piknike nematėme. 

Jonukas 

biliejinei programai — kny
gai prašomi šią savaitę grą
žinti sukolekt uotus pinigu? 
skelbimų rinkimo pirm. J. Mi 
ckeliūnui, 6747 So. Artesian 
ave., kad kitą savaitę, susi
rinkus Seimo Rengimo Komi
sijai posėdžiui, galėtų patie
kti pilną raportą. 

Seimo Reng. Kom. Sekr. 

Baigė Akademija 

TOWN OF LAKE. - - Šie
met Šv. Kazimiera akademi
ją, kaip žinome, baigė 43 me
rgaitės, jų tarpe ir Helena 
Clara MaliŠauskaĖtė, Čikagie-
čiams gerai žinomų Mališaus
kų duktė. Elenutė baigė 4 
metų "general course" su pa 
žymiais. , \ 

Įvykiui paminėti pp. Mali-
Šauskai buvo iškėlę šauniai va
karienę, kurioje dalyvavo da
ug garbingų svečių, gi aka
demiją baigusi Mališauskaitė 

LRKSA Chicagos apskri
ties piknikas. Šeštadienį, lie
pas 25 d., Vytauto parke bus 
išvažiavimas - piknikas dide
lės mūsų organizacijos LRK 
SA. Chicagos apskrities pik
nikas. Visos kuopos prašomos 
paimti tai dėmesin ir išanks-

pats gerb. kleb. kun. Martin-
kus. • "9'\9 

Kaip ten nebūtų, piknike 
manome turėti "grand time". 
Visų laukiame sykiu su mu
mis praleisti sekmadienio po
pietį. 

Birželio 21 d. turėjome pi
kniką parapijas kieme. Tai 
buvo džiaugsminga bažnyčios 
dekoravimo užbaiga. Pasitai-

Jiems buvo1 paruoštas ypati
ngas stalas. Gerb. klebonas, 
pasakęs gražią kalbą, kiek
vienam prisegė po gėlę. 

Liepos 1 d. vakare staiga 
susirgo Stanislava Kazlaus
kaitė. Pašaukus gydytoją, nu
vežta į St. James ligoninę, 
kur padaryta apendiko opera
cija. Ligonė kasdieną eina ge
ryn. Rap. kius šaltam orui, susikfaustė-

to ruoštis. Tarpe kitokių į vai- lme į svetainę. Gražiai pavyko, 
renybių, bus ir "bank ni te" . Tą vakarą gerb. kleb. kun. A. Rinktinio Derliaus T a b a -
Šokiams grieš Lon Lahan or- Į C. Martinkus ypatingai va is iukas Padaro Old Gold CJga-
kestra. Įžanga dviem asmenim 
— porai 25c. Vaikams su tė
vais įžanga dykai. R. K. 

Chicago Heights 
Žinios 

LIETUVIAI ADVOKATAI 
retus "Dvigubai-švelnfus." 

Dariaus ir Girėno 
Pagerbimo Diena 

•< i. _ i . i _ _ — - 1.1 mm 

Liepos 19 d. bus viena did
žiausių dienų Marcjuette Park 
apylinkėj. Dariaus ir Girėno 
komitetas ilgą laiką ruošėsi 
prie tos tautinės dienos, ku
rios iškilmes įvyks Marąuette 
Parke, 2 vai. po pietų. Tai 
bus paminėjimas metinių su
kaktuvių nuo pastatymo pa
minklo Dariui ir Girėnui. 

Programoj dalyvaus guber
natorius Henry Horner, At-
tornev General Otto Kerner. 
teisėjas Charles H. Laukaitis 
iš Baltimore, Md., kuris at
stovaus Maryland gubernato
rių Harry Nice, valstijos pro-

Antanas Kalvaitis, Lietuvos 
konsulas Ohicagoje, Leonar
das Šimutis, " D r a u g o " reda
ktorius, Mike Vaidyla, "San
daros" redaktorius ir kiti re
daktoriai iš rytinių valstijų, 
kun. Albavičius, kun. Vaičii-
nas, Antanas Vanagaitis, Mi-
cliael J . Flynn ir aldermonas 
John E. Egan. Dainuos cho
ras iš 400 dainininkų ir taip 
pat dalyvaus American Le-
gion. 

Ši diena bus lietuviška, pa-
trijotiška. Mes norime, kad 
mūsų lietuviška vėliava ple
vėsuotų Amerikoje ir ateity
je, bet tik tada ji plevėsuos, 
jei mes savo jėgas laikysime 
vienybėje. 

Kvietimas 

BRTGHTOxN PARK. — g v. 
Kaz. Akademijos Rėmėjų 6 
skyrius širdingai kviečia vi
sus brightonparkiečius ko-

Bį sekmadienį, liepos 12 d. 
įvyksta mūsų parapijos me-

„ , . A v. . i t inis> sidabro jubiliejui pami-
susilauke daug gražių dova- ' s + ; •* ., T r * , " 

*m ' Panikas , Vytauto darže. n\f ,.v , . 'v . ' . : Prie pikniko esame visiškai Mališauskai savo seimai da- ^ • • ~ - o i . . . - , . r i . v , .v , , . . . pnsirengę. Paskutinis darbi-
ve katalikišką išauklėjimą. ^,vi . , 

i , • x. n m k ų sus-mas įvyko mrma-Sūnus Antanukas baigė fiv. l y p 

Ritos aukštesnę mokyklą ir 
dabar užima atsakomingą vie
tą Chicagos pašte. Ką darys 
akademiją baigusi Alenutė — 
nežinia. Ieškosis darbo, o, gal 
tęs mokslą toliau ir kabinsis 
prie kokios profesijos. Vaka-
cijas leidžia pas savo tėve 
liūs. Tyla 

JOHN B. BOROEN 
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 VV. Certnak Road 

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

vakarais nuo 6 Iki 9 
Telefonas OANal 1175 

Namai: 6459 S. Roclavell St. 
Telefonas REPublic 9600 

CLASSIFIED 

REKDON STORAS 

Pranešimai 

UŽEIKITE PAS LIETUVĮ 
PETER'S BUFFET 

Prieš HIghway Teatrą 
Tavern Pale Alus Stiklais. 

Sandvičiai ir Chile. 
PETER KAZWELL. Sav. 

6334 So. Western Ave. 
rel. Prospect 5086 Chicago, Ui 

Telephone: BOUlevard 2800 

JOSEPH J. 6RISH 
LIETUVIS ADVOKATAS 
4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 
Telephone: REPublic 9723 

RENDON Utftm. P a t ^ I vieta 
del Beairty Slioppe, barbemes arba 
kitam kokiam bizniui. Kreipkitės į 
nžnakali ant pirmu I"bu, 1439 So. 
49th Court, Cicero, I1L 

PARDAVIMUI TAVERNA 

PARDAVIMUI o-erai išdirbta taver
na. 2301 So. Western Ave. 

RENDON KAMBARIAI 

State 4690 Prospect 1012 

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

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

fi:00 vakare. 
188 W. Randolph St. 

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

MARQUETTE PARK. — 
Draugijos Šv. Barboros susi
rinkimas atkeltas į pirmadie-

j 

knroras Thomas J . Courtney,' Komitetas pašventė daug 

MISIJŲ REIKALU 
Paskirta du Tėvu Marijonu kunigai misijoms Amerikoje 

— kun. J. Mačiulionis, M.I.C. ir kun. A. Markūnas, M.I.C. 
Su misijomis pradės važinėti rugsėjo mėnesį. 

Visi gerb. klebonai, kurie nori gauti misijonieriu prašo
mi kreiptis sekančiu adresu: 

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.C, 
2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois 

P.S . : Prnšome gerb. klebonu kaip galima amkisciau savo 
prašymą, atsiųsti, kad būtų galima geriau sudaryti misijų 
maršrutą. 

KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.C, 
misijų tvarkytojas. 

« & 

TAUPYKIT PINIGUS UŽTIKRINTOJ 
ĮSTAIGOJ 

U. S. Government įstaiga. F . S. 
and L. Ins. Corp apdrausta kiek
vienos ypatos iki $5,000.00. 

Mokam dividendą kas 6 mėne
siai. Praeityje ilmokejom 4 % -

Turtas siekia virš $1,300,000.00 
DUODAM PASKOLAS ANT PIRMŲ MORGIČIŲ 

STANDARD FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION of CHICAGO 
2324 S. Leavitt St Tel. CANal 1679 

JUSTIN ^lACKIEAVICH, Prezidentas 

^ S 

EMIL DENEMARK INC, 
Autorizuoti Pardavėjai 

BUICK - CADILLAC - LA SALLE 
- - • • - — • - — . 

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

RENDON" ^ kambariai. Šiltu van
deniu apšildomi. Viskas naujai i-
taisvta. Kreipkitės: 6542 So. Tal-
man Ave. 

RENDON 4 kambarių flatas, stea-
mu apšildomi, karštas vanduo, re
frižeratorius ir cesinis pečius. Krei
pkitės: "DRAUGAS", 2334 So. 
Onklev Ave, Chieaco. U. 

PARDUODAMA KAURAI 

PARDTJODAM\ 3 pnikus Ameriean 
Oriental kaurai. Puikus paternai ir 
«T>alvos. Labai niViai — po $15 00. 
Kreipkimės: 6147 So. Mozart St. 

PATEŠKO-HMAS 

• oo0, ~~ r 5 m T o w n S e d a n - eerkm" stovi- S 
'29. — 5 T o w n Reiior. * 1 

f 

BUICK '34, 7 Sedan, tobulas, grarant 
CADILLAC '34, — 5 Sedan, puikiai iSrodo 

j BUICK '30, — 5 Sedan, cerai bėgantis . 
CADTLLAC '31. — 5 Town Sedan 
CADILLAC '30, — 5 Town Se< 
CADILLAC '29, — 5 Town Sedan 
CHEVROLET '30. — 5 Sedan, gražus mažas karas 
DODGE '34, — 2 Door Sedan, g-eras pirkinys 
PORD '30. — 2 Coupe, g-erai bedantis 
LA SALLE '32, — 5 Sedan, tobulai bėga , 
LA SALLE '30. — 5 Sedan. geroj tvarkoj 
LA SALLE '30, — 7 Sedan 
LINCOLN '11, 7 Limo. tobulam stovy , 
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy 
LINCOLN *31, — Sport Phaeton, kaip naujas 
LINCOLN '30, — 7 Town Car, labai Svarus karas 
PACKARD 120 '35, — 5 Sedan, mažas 8, kaip naujas 
PAOKARD '34. 5 Sedan. labai pulkus gurant 
PIERCE '33, 7 Sedan, labai puikus 

1095. 
1095. 

195. 
S95. 

95. 
125. 
195. 
445. 
145. 
675. 
275. 
195. 
49S. 

1175. 
495. 
895. 
875. 

1095. 
1075. 

Onn Bendikienė, jrwe"anti Kre-
ti'nfoie. Akmenės Pnfv$. 95 nr. ioS-
ko cnvo iiMiiiiii JUOZO PENTDTKO. 
knrs prieš aštuonis metns ervveno 
2CA Penn St.. Brooklvn. Kew York. 

PARDUODA -M A ^POSERNĖ IR 
BUČERNĖ 

PARDUODA M" A errocernė ir bneer-
n«". Oeroi vietoj. Biznis cerai iš
dirbtas. Parduodamas pigiai. nes 
savininkas vaziuoia i Lietuvą, 
Kreipkitės: 2349 So. Oakley Ave. 

REAL ESTATE 
South Side 

^ 

Važiuokite į Lietuvę 

EKSKURSIJOS 
Ant Visų LaivŲ 
Greitas Patarnavimas 

B. R. PIETKEWICZ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

2608 West 47th St. LAFayette 1083 

įmainykite savo seną karą liberališkom sąlygom, ant 
saugaus, atsakančio karo. Balansą gulite išmokėti leng
vais išmokėjimais, lnimant pilną a pd raudą, vartojant 
mažai kainuojanti O. M. A. C. planą. 

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago 
Cnawford 4 1 OO 

PASTATYSIME TR FTKANSUO-
STME NAMUS ANT MŪSŲ TUŠ
ČIU LOTU ARTI ILLINOIS CEN
TRAL TRAUKINTŲ. 3^ blokai nuo 
stoties, mokykltj ir bažnyčii?. 31 
minutes iki vidurmiescio. Kol lotų 
bus — po $150. — $1.00 jmoketi ir 
$1.00 i savaite. Kreipkitės telefo
nu RANdolnh 1879. 

• • 

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, Automobiliu, 
Stiklo ir t. t. 

PARDAVIMUI ARRA MAINYMUI 
Real Estate 

PARDAVIMUI 4 kambariu medinis 
cottaee, arba mainvsiu ant iikes 
netoli nuo Cbieaeros. Kreipkitės: 
1S?0 So. 4flt.b Court. Cieero. UI. . . 

PARDUOSPJ 4 flatu kampini, mū
rini namą arba mainvsiu del biz
niavo namo. Kreipkitės j A. Bir
enąs, 5700 So. Mav St., apie 3 va-
landa popiet kasdien. 

PARDUODAMA ŪKIS 
PARDUODAMA 80 akerių ūkis 

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

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


