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NACIAI PATYS NEŽINO, 
KĄ KALBA

Girdi, Popiežius bijąs nupeikti 
Chicagos kardinolą

? AMSTERDAMAS, birž. 3. sias pinigų sumas pristatęs
— Aiškėja, naciai jau darosi į Vatikanui ir todėl jis Vatika- 
neatsakingi už savo kalbas ir' ne skaitysis nepaprastai ga-
raštus kovodami prieš Katali
kų Bažnyčių ir katalikus. Ste
bėtojai apgaili, kad hitleri
ninkų vailai tiek daug jau ap-

hngas.
Anot nacių, ir Popiežiaus 

valstvbinis sekretorius kard.• I
Pacelli nedrįstus nė piršto pa-

jakę, kad pradeda netekti pu- kelti prieš Chicago kardinolų.
Girdi, kardinolas Pacelli Chi
cago kardinolo pasidarbavimu 
tikisi būti išrinktas sekančiu 
Popiežium.

Ir taip toliau be galo ir 
krašto driekiasi per nacių lai
kraščių puslapius tie vaikiški 
plepalai.

Kas gi gali sakyti, kad na
cių vadai būtų sveiki protu ir 
būtų atsakingi už šiuos plepa
lus. Gaila jų.

siausvyros ir kalba ir rašo, 
kas tik jiems patenka j galvų. 
Jie jau ima nesuvokti, kas yra 
nekultūringa ir kad tuo būdu 
jie patys save pajuokia civili
zuoto pasaulio akyvaizdoje.

Štai, žiniomis iš Berlyno, 
nacių spauda plačiai rašo, 
kad, girdi, Popiežius “bijosi” 
nubarti Chicago kardinolų už 
jo nepalankius pareiškimus a- 
pie nacius. Girdi, Chicago 
kardinolas kas metai didžiau-

V1ENA PRADŽIOS MOKYKLŲ LIETUVOJE

Dr. Vinco Kudirkos (vardo) pradžios mokykla Kaune. Lietuvoje dabar statoma vi
sa eilė panašių pradžios mokyklų.

Kire septintoji South Chicago 
riaošiii anka

Penki žuvusieji palaidota
Vakar So. Chicago palaido- J Visam Chicago mieste ūžt 

ti penki darbininkai, žuvusie-1 kar ir vakar buvo skleidžiai 
ji sekmadienj riaušių laiku lapeliai, kuriais kviesta vi 
eusikirtus su policija šaliniais1 darbininkai prisidėti prie ži 
Republic Steel korporacijos' vusiųjų riaušėse laidotuvių.
fabrikų. Tūkstančiai darbinin
kų juos lydėjo. Darbininkų or
ganizatoriai tiesiog pareiškė,

New City nuovadas policij 
vakar areštavo keturis vyri 
ir tris moteriškes už tų laj

kad tai policijos aukos, kad , skleidimų.
,. .. v j- • ... .. Lapeliuose pažymėta:juos policija nužudė ir tik ji1 ., . ,•gerbkime Chicago policijo

už tai atsakinga. 

/Vakar taip pat
nužudytus mūsiškiui. Ant Ii 
pel ių parašas: S. W < O.

vienas iš sužeistųjų. Tai sep-j(Steel AVorkers Organizii 
tintoji tų riaušių auka. i Committeei).

Anglija planuoja Vokietijai uždaryti 
Mtara

Suprantama, ji to nieku būdu 
negali daryti

laivams uždarvti Gibraltaro

ANGLIJOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS PLENARĖ 

TARYBA

LONDONAS, birž. 3. — 
Nors Vokietija ir Italija išė
jo i.š Londono tarptautinio 
nesikišimo komiteto' ir savo 
karo laivus ištraukė iš aktua
laus Ispanijos pakraščių pat
ruliavimo, tačiau j šiuos pa
kraščius siunčia daugiau karo 
laivų ir, matyt, turi planus 
daugiau padėti ispanų nacio
nalistams.

iVokietijoa ir Italijos žygiai 
sukelia liaimės Prancūzijai, 
nes jos pastangos gelbėti Va-

sąsiaurj. i * I •
Anglijai, kiek žinoma, ispa

nų radikalų likimas vra nie
kai, tačiau jai rūpi italų ir 
vokiečių įsigalėjimas Vidurže
mio jūroje.

Steliėtojai yra nuomonės, 
kad Anglijos planas uždaryti 
Gibraltaru yra labai rimtas ir 
pavojingas dalykas. Jei ji 
uždarytų sąsiaurį Vokietijai, 
turėtų tų padaryti ir pati sau. 
Italija, kaip bematant, Angli-

LONDONAS, birž. 3. — 
Anglijos katalikų vyskupai 
rengiasi sušaukti plenarę ta
rybų, kurios svarbiausias tik
slas vra Anglijos ir Vali jos 
katalikų Bažnyčiai pasitvar
kyti sulyg naujo kanoniškų j- 
statvmų kodo, drausmės tai
syklių, kas liečia lygiai dvasi
ninkus ir pasaulininkus.

Plenarei tarybai programą 
sudaryti paskirta 11 kunigų, 
reprezentuojančių visas ketu
rias banžytines provincijas 
Anglijoj ir iValijoj.

REIKALAUJA IŠTIRTI 
WPA VEIKLĄ

lencijos Madrido radikalams jai uždarytų kelią Viduržemio 
gali niekais nueiti. Tad Pran
cūzijos kurstoma Anglija pla
nuoja siunčiamiems vokiečių

AVASITTNGTON, birž. 3. 
— Kongreso žemesniems rū
mams pripažino pusantro bili
jono dolerių fondą tolesniems

ŽUVO GEN. MOLĄ LĖK- kTadJ»KSta
KARUOSETUVO NELAIMĖJE

jūra. Galėtų pasireikšti mirti
na. kova. O Anglija to vengia,
kadangi gali pralaimėti. |bedarbių šelpimo žygiams,

atstovas M. Maverick, dem. iš 
Texas, pateikė rūmams rezo
liucijų ištirti visą WPA veik-

SALAMANCA, Ispanija^ 
birž. 3. — Nacionalistų vado-' 
vybė oficialiai paskelbė, kadi 
lėktuvo nelaimėje, tirštuose 
rūkuose įvykusioje, žuvo naci
onalistų šiaurinės armijos va
das gen. Emilio Molą, kurs 
vadovavo puolimams prieš Bil 
bao.

Nelaimė įvyko už 25 mylių 
nuo Burgos.

Su generolu žuvo jo štabo 
du nariai ir vairininkas.

MADRIDAS, birž. 3. — Ra 
dikalai skelbia, kad kelinta 
diena dideli mūšiai vyksta 
Madrido šiaurvakaruose. Ra
dikalų milicija pradėjus puo
limą. Pripažįstama, kad naci
onalistų pozicijos yra labai 
stiprios ir nežinia kas bus da
roma.

Madrido radikalai šį puoli
mą sukėlė padėti Bilbao radi
kalams.

ESĄS BOLŠEVIKŲ LAKŪ
NŲ DARBAS

BERLYNAS, birž. 3. — Na 
cių spauda skelbia, kad Rusi
jos bolševikų lakūnai bombar
davę vokiečių karo laivą Deu- 
tschlandą Viduržemio jūroje.

PER NEMUNĄ TIES PRIE
NAIS PASTATYS TILTĄ

KAUNAS. — Paskutiniu 
laiku baigiami pasi ruošiamie
ji geležbetoninio tilto per Ne
muną ties pat Prienais tiesi
mo darbai.

Vokietijai reikalingos sajoiginiekes 
valstybes

Ypač turinčios didelius maisto 
išteklius

CHICAGO MAJORAS : UNIJA TRAUKIA TIE! 
ĮSIKIŠA Į STREIKĄ FORDĄ

DETROIT, Mich., birž. 
United Automobile Wo

Chicago majoras Kelly tei
sina policijų, kurį saugoja ir 
gina Republic Steel korporaci |kers unija traukia ties 
jog fabrikus, ir už buvusias Fordo kompaniją. Kalti 
kruvinas riaušes kaltina strei kompaniją tuo, kad For

BERLYNAS, birž. 3. — 
Ryšium su Ispanija įvykiai 
stumia, Vokietiją susirasti są
jungininkių, * kad pasireiškus 
karui gauti pakankamai mais
to.

Šus atstovas yra nuomonės, 
kad Work Progress adminis
tracijoje (WPA) yra neaiškn- 
nių. Be jokios kontrolės išlei
džiamos tokios milžiniškos su 
mos ir vis bedarbių šelpimo 
sumetimais. Kongreso parei
ga patikrinti nedarbo stovį 
šalyje.

DU KALINIAI NUŠAUTA

APIE 4,000 BASKU VAIKŲ 
YRA ANGŲ JOJE

LONDONAS, birž. 3. — 
Ikišiol į Angliją atvežta iš 

Maisto išteklius turi Jugo-1 Bilbao apie 4,000 baskų vaikų, 
slavija, Bulgarija ir Vengrija. [ kurių likimu rūpinasi Ąngli- 
Užsienių reikalų ministeris! nacįonajjs komitetas. AVes-
Neurathas rengiasi aplankyti 
šias šalis.

Savo keliu diktatorius Hit
leris čia tariasi su nacių va
dais apie krizę dėl Ispanijos. 
Hitleris nurodo, kad Vokieti
jos stiprumas ir galingumas 
paeina ne vien iš įsiginklavi- 
mo, bet ir iš pačių nacių vadų 
solidarumo ir jų pasiaukoji
mo.

STREIKUOJA ŠARVUOTŲ 
AUTOMOBILIŲ SAR- 

GYBININKAI

NEAV YORK. birž. 3. — 
Sustreikavo šarvuotų automo
bilių šoferiai ir sargybininkai. 
Aukso ir sidabro gabalais 
(bulijonai.^) vežiojimas apsun 
kintas. Streikininkai reikalau
ja unijos pripažinimo, dides
nio atlyginimo ir trumpesnių 
darbo valandų.

RIAUŠĖSE KELIOLIKA 
MOTERŲ SUŽEISTA

fabrikų darbininkai priešii 
organizavimui ir andai jie q

tministerio arkivyskupas A. 
Hinsley komitete reprezen
tuoja katalikus.

kuojančių darbininkų vadus.
Tačiau majoras nusprendė

patirti, kaip tuose fabrikuose į rokai apstumdę dalinusi 
išlaikomi streiklaužiai sveika-' atsišaukimus pačius o 
tingumo žvilgiu, būtent, ar jie [torius
turi atitinkamas patalpas nue- į Unija sako, kad tas padar 
goti, ar neperžengiami miesto ta Fordo kompanijos 
sveikumo įstatymai.

Jei kaip, streiklaužiai gali 
būti pašalinti iš fabrikų.
... 1 ■ ....
PRIENŲ PLENTO DARBAI sinejnnns

mu, ką kompanija išsigina.

Common PI eas teismo* teisi 
jas R. AV. Liddy veda lakiai

Teisman šaukiamas Fore 
Šį pa- sūnus Edsel, bet jis kol kiMARIJAMPOLE.

Kadangi baskų vaikai yra vasarį pradėti Prienų plento nesurandamas 
katalikai, jų daugumas paves-1 tiesimo darbai vykdomi Mari- 
ta katalikų organizacijoms.! jampolės apskrities valdybos.
Nemažas vaikų skaičius laiki- ] Ligšiol jau yra nutiesta apie 
nai įgyvendinta katalikų na-,9 km., o šįmet numatyta pra- 
muose. [vesti apie 5 km. Prie plento

Kitais vaikais rūpinasi ži- dirba nemaža darbininkų-ak
noma “Salavation” organiza
cija ir kitos jai panašios.

Arkivyskupo pasidarliavimu
ir nekatalikiį laikomiems vai- «» op^r.-
kams neturi būti statoma kliū
čių turėti katalikiškas pamo
kas ir skirtomis dienomis klau 
syti Mišių.

menskaldžių ir grindikų. Dau 
giausia Marijampolės miesto

VADŽGIRYS. — Čia 
veik kiekvienuose namt 
Švaresniajame kambaryje 
paruošta koplytėlė, gražiai 
puošta gėlėmis bei žalutn; 
nais, kur kiekvieną gegu 
vakarą šeimos nariai susirei

bedarbių, kuriuos miesto savi- kai gegužinių pamaldų giedot 
Kai kur į tokią koplytėlę sus

HUNTSįVTLLE, Tex., birž. 
3. — 6 negrai kaliniai pabėgo 
iš bausminio Darrington ū- 
kio, Brazoria apskrityje. Tuo
jau leistasi pabėgusiuosius 
gaudyti. Du jų nušauta, trys 
sugauta, o vienam pavyko 
pasislėpti.

NEW YORK. birž. 3. - 
Little Falls Laundry Co., Li 
ttle Falls$ N. J., streikuojan
čios moterys sukėlė riaušes, 
kai kompanija atnaujino dar
bą su streiklaužiais.

Policija prieš moteris pa
naudojo ne tik lazdas, bet ir

VIS GI PRINCAS SUSI
TUOKĖ SU DIVOR

SININKE
CHATEAU DE.CANDE, 

Monts, Prancūzija, birž. 3. — 
Buvęs Anglijos karalius Ed
uardas VIII, o šiandien žino
mas kaipo Win<lsoro princas, 
šiandien Čia susituokė su ame 
rikiete divorsininke Mrs. Wa- 
llis Warfield ir išvyko į Aus
triją. Princas dėl šios mote
riškės išsižadėjo sosto.

ties valdyba, čia pasiuntė. 
Darliams iš vidaus reikalų 
ministerijos gauta 30,000 li
tų. Baiigus statybą, bus su
jungti Marijampolė su Prie
nais tiesiu susisiekimu.

renka keletas šeimų 
pasimelsti.

---------------------- ašarines bombas. Keliolika
PLATINKITE “DRAUGĄ” moterų sužeista.

WASHINGTON, birž. 3. 
— Karo departamento įsaky
mu nutrauktas šaly naujokų 
savanorių ėmimas į kariuome-

DARBININKAI PAS ŪKI
NINKUS AUGINASI 

DARŽOVES
RADVILIŠKIS. — Pigi

nant pragyvenimą, darbinin
kai sumanė pas ūkininkus, 
jiems leidus, pasisodinti įvai
rių daržovių ir bulvių. Už 
duotą tam reikalui žemę dar
bininkai pasižada ūkininkams 
vasaros metu, kuomet reikia 
sezoninių darbininkų, atidirb
ti sulygtą dienų skaičių.

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ni 

matomas nepastovus orai 
šilčiau.

Saulė teka 5:13, leidžif 
si 8:21.

TOKIJO, birž. 3. — Prin
cas Konoye sudarė naują ja- 

nę. Rasta, kad pakankamas, ponų kabinetą iš dviejų di*d-
skaičius priimta. žiųjų partijų vadų.

TĖVŲ MARIJONŲ SEMINARUOS KOPLYČIOS PAŠVENTINIMAS (VYKSTA BIRŽELIO 6 D., HINSDALE, ILLINOIS

“DRAUG 0" 
EKSKURSIJOS

ŠIAIS METAIS jvyks 

BIRŽELIO 19 D. 

laivu “Berengarla”

per Cherbourgą 
ir

. LIEPOS 2 d.

asmeniškai vadovaujami 
ekskursija laivu 

“Grlpsholm” 
Ruoškitės iš anksto
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Pranašaujama Nauja Depresija

Neseniai pasaulis pradėjo šiek tiek atsi
gauti iš sunkios ekonominės depresijos. Ir 
šiame krašte gyviau pradėjo eiti biznis, at
sirado daugiau darbų, žmonės geriau jau
čiasi. Bet, štai, spėliojama, kad tai neilgam. 
Netrukus užeisianti kita ir dar didesnė de
presija.

Taip pranašauja žymus ekonomininkas 
kun. Eneas B. Good\vin, ekonominio depar
tamento viršininkas Loyola Universitete Chi- 

• cago j.
Naujų ekonominių sunkumų priežasti

mi būsiu: streikų epidemija, kylančios nuo
mos, Europos valstybių ginklavimasis ir 

^marksistų kampanija sukelti karų tarp ka
pitalistinių valstybių.

Kun. Goodwin buvo vienas iš nedauge
lio ekonomininkų, kuris išpranašavo 1929 
metų depresijų.

Jo paduotos galimos naujos depresijos 
priežastys turi pagrindo.

Pirmoje vietoje blogas yra ženklas, kad 
santykiai tarp darbdavių ir darbininkų kas 
kart labiau paįra.

Kiekvienas streikas duoda finansinių 
BMostolių, kurių nebegalima atgauti. Pasida
lo skolų, sustabdo naujų prekių pirkinių, su- 
įnaržina produkcijų ir padidina nedarbu.

Daugumos neorganizuotų darbininkų al
gos nepakeliamos. Tuo tarpu maisto pro
duktų kainos tiek pakilo, kad dauguma dar
bininkų iš dabar gaunamo ųtlygininio ne
gali žmoniškai pragyventi. 1

Kilimas nuomų, ypač ant mažų krau
tuvių, išstumia daug jmonininkų iš biznio 
ir tuo būdu didinamas bedarbių skaičius.

Kairiųjų agitacija, didinimas nepasiti
kėjimo vyriausybe, mažinimas teismo auto
riteto ir kiti panašūs dalykai veda prie ne- 
-sautaikos, prie griovimo pramonės ir tuo 
pačiu kartu prie naujų sunkmečių, kurie 
pasaulį privestų dar prie didesnio chaoso.

Šios mintys gal yra ir perdaug pesi
mistiškos, tačiau reiktų apsižiūrėti, kol dar 
ne vėlu, kad išvengti naujos depresijos. Ži
noma, tai daug pareina nuo vyriausybių, 
nuo- industrijos valdovų ir nuo finansinių 
konjunktūrų.

ir kad pasitarnauti komunizmo idėjai. Pats 
komunistų centras — Maskva įsako savo 
agentams kelti riaušes v’.isur, kur tik susi
daro proga.

Bet apie tai ir kalbėti nereikia, nvs 
komunistų tikslus žino kiekvienas sąmonin
gas darbininkas.

Kas liečia uzsipuldinėj mus ant mūsų

MOŠŲ DUOSNBEJI GERADARIAI

Marijonų Semiaarijos kop- tę mergaitę, kuomet Ji kartu 
lyčia pastatyta. Birželio 6 <1. su savo tėveliais, bažnyčioje, 
ji Ima pašventinta Jo Eksce- per kunigo rankas pasiaukojo 
leneijos vyskupo Y liaus D. Viešpačiam Dievu". Užrašas 
O’Brien, dalyvaujant monsi ! viršuje bus: “Ka* yra toji,

dienraščio, būk tai mes remhj nr streiki- j gnorui Mykolui Krušni, dva kuri žengia kaip saulė”. La 
įlinkus, bet darbtlavius, tai yra gryn’ausias «*škijai, vienuoliams, visno- ngo apačioj bus pažymėta

menės vadams, draugijų ui j “Melrose Parko Lietuvių) 
stovams ir gausingui žmon ų Auka”, nes gerieji Melrose1 
miniai. Koplyč ia statyba hu- Parko lietuviai bendromis pa-( 
vo galima sumanyti ir reali-j stangom ia pajėgė šį didelį ii 

birželio 1 d., kuriame dėl plieno dirbtuvių zuoti vien tik remiantis mū gražų langų įtaisyti.
darbninkų streiko tarp ko kito pasakyta: sų suaipratusioa lietuvių ka-1 Antrasis didvsis langas vai e- |—.....y-............; — -----* . . , ' cmiy. is įauga viii n susitikimų — su Steponu turus nulieu as- su savo san-

tol.kiskosios visuomenės dno< Z(hlo.įsi kaip švenfiaimioji Pa- PetroviZ.ium Pugvokinu! Jis'dalais, suraišiotais .....~

melas ir tiksli agitacija pr’eš mūsų dien
raštį.

Kad “Draugas” remia streikininkus, 
aiškiausia pasako vedamasis, tilpęs Nr. 128;

“Apie dabartinių streiku prietflHfcs vi
saip yra kalbama. Vieni mano, kad tai lc«=- 
munistų agitatorių padaras, kM4 KMtfp gal
voja. Suprantama, kad
lenda visut, kar tik streikai 
tenkinimas ir neramumai įsigyvena, /b ste
ngiasi kruvinąjį komuaisnną žmonėms įptrŽ- 
14.

“Tačiau tikroji streikų priežastis, tai 
žmoniškas darbininkų iinauetojūnaa. 
žinoti, kad kai po depresijos bakų darbai 
šiek tiek ėmė judėti, darbininkai bėvo ver
čiami dirbti už tiesiog juokingų atfygbtiaų 
ir ilgas valandas. Daugelyje ristų jiems bu
vo draudžiama organizuotis į unijas; kad 
organizuotai kovoti dM žmoniSkesnu? atly
ginimo, dėl darbo valandų sutrumpArino.

“Darbininkų iš dirbtuvės į streikų be 
reikalo neišvesi. Juk jiems yra dMšteustos

anutna. Betkarč ais spaudoj' nefe Mhri.ja gauna aprriški

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS naitėmis ir juodais lako ba-
---------- Į takais. Kiek toliau, užpakaly,

Rugpiūčio 10 d.1 sėdėjo dama, kuri jų pran- 
“Na, šiandie turėjau įdo- cūziškai kalbino. Kitam “kul-

virvutė-
1 mis, ir savo nunešiota stik

le, pasiūta iš maišinės me
džiagos pasijutau baisiai ne^ 

apsivilkęs naujitelaite uuifor-' jaukiai...

tuo momentu taisėsi sėsti
Aelbi-na^n, A-m- p.r „k^l, G.brieiį, isk liotk„,); I)U.|,U,|

W,>«<XM*hW{hl Viešpats išrinko !5- vo apsi,,.,Ws lablvi pUikiaiJ(iži 
dai. Šiandien visuomenes zi-1 ganytojui už motinų. Parašus 
niai skelbiame visų tų var- viršuje bus, * Štai aš Viespa-
dus, kurie suteikdami stam
besniąsias aukas nulėmė ko 
plyčios užbaigiau.

Les tarnaitė”. Šio lango avi
ma, po pažasčia turėjo pasi- “— Taip, taip, taį jūs a-

Sekančiųjų gerųjų ir duos

Dėf Bolševikę Priekaišto

Jei kas nori lietuvių bolševikų laikraš
čių redaktorius išvesti iš lygsvaros, tepara
šo kų nors prieš Maskvos agentų veiklų. 
Kai anų dienų mūsų dienraštyje buvo para
šyta, kati įvykusių So. Chicago darbininkų 
skerdynių įvykį reiktų nuodugniai ir atsar
giai ištirti ir, suradus kaltininkus, patrauk
ti juos atsakomybėn, bolševikų laikraštis 
nms dėl to gatviniu būdu išplūdo. Ypač tam 
laikraščiui nepatiko mūsų pasakymas, kai, 
jei streikininkus kursto Maskvos agentei 
tik tam, kad suerzinti darbininkas, kad jų 
kraujų pralieti, kad komuni'Anui kelių pra
skinti, juos reikia šluoti laukan ir atsako
mybėn patraukti.

Matyt, kati, kaip toj pasakoj, vagyje 
kepurė dega. Tuo savo pasakymu pataikėme 
j skaudžriųjų vietų. Dčl to bolševikų laikraš
tis nebeauaivaldo. Tuo pačiu jie lyg nori 
įrodyti, kad komunistai ištikro ag'tavo dar
bininkus pulti jioUcijų, kant pralieti žmonių 
kraujų ir knd savo ag’taeijai turėti daugiau 
medžiagos.

Jei ne komunistų agitacija gal būt ne
buvę kruvino susirėmimo su policija ir dar
bininkais. Vesdami streikų be komunistų a- 
gentų pagallios daugiau it greičiau galėti} 
savo tikslų atsiekti. Juk niekam nėra pas
laptį, kati komunistai kišasi į streikų re:- 
kalus ne tam, kad darbininkams padėti lai
mėti geresnį duonca kųsnį, bet tam, kad 
sukelti riaušes, kad pagilinti klasių kovų

spaudęs didžiulį odos porlfe- tėjot prašyti, kad užtarčiau už
lį, o ant savo plačios, riebios jūsų tėvelį? — paklausė po
mužikiškos nosies užsidėjęs valandėlės. Paskum vis dėl to
pensnė Aš pamačius pažįsta- rado reikalinga pristatyti ma- 

yra daug gailestmg.) darnų ,)aba. nudži„gau ir „e <tonai

kotojas yra uolus Marijos 
garbintojas gyvenus Cliicago- 
je, kuris per sav© amžių jau

niųjų prietelių dėka; įtaisyti padaręs, Gabrielius Girdžiu
altoriai seminarijos koply
čiai: Kun. J. A. Karalius,
Shenandoah, Pa. lietuvių pa
rapijos garbingas klebonas, 
visuomenės veikėjas aukojo 
$1000, ponia Antanina Leš
činskienė, Cbicago, III. —
$1000; ponas Juozas StoČku;,
Worcester, Mass. — $1000;
Aleksandras ir Vincenta An- 
d-riuškai, VVorcester, Mass. —
$1000; ponia Marijona Samuo- 
lienė, Worcester, Mass. -- 
$300.

Langai
Koplyčios langai yra įvai

raus didumo, langai - vira
žai yra kainuojami ne vien
sulyg didumo bet ir sulyg i Juškaitis yra įtaisęs pirmų.); 

prancūzų politikos ir artistiškumo. Įtaisant langus

nuostolis. Darbdavio ‘ galas nogriebe”, bet 
darbininkas, negavęs algos už vienų kitų
dienų, į vargų patenka.”

Iš to a šku, koks yra mūsų nusistaty
mas šio streiko atžvilgiu. Bet komunistų 
laikraščiui tas nerūpi. Jam pirmoje vietoje 
rūpi šmeižti visus tuos laikraščius, kurie 
nepučia į komunistų dūdų ir visomis ketu
riomis ginti Maskvos agentus, kurie šio 
krašto darbininkakns teikia meškos patar
navimų.

Prancūzų Laikraštis* Apie Lietuvę

“Les Annales”, 
literatūros žurnalas, Nr. 2574 įdėjo L. Leon- 
tino straipsnį, antrašte: “Baltijos šalys”, 
kur labai gražiai ir objektyviai paliestas 
Lietuvos gyvenimas, o, svarbiausa, labai 
ryškiai užakcentuotas Vilniaus klausimas.

Autorius sako, kad prancūzas labai re 
tai važiuoja į Baltijos valstybes. Jis žino, 
kad jos susidarė iš Rusijos imperijos, ž'no 
taip pat, kad Vilniaus klausimas buvo kelis 
kartus patekęs į Tautų Sąjungos tribūnų, 
bet tas pat prancūzas nežino tų kraštų rū
pesčių, vargų ir siekių.

P. L. Leontinas aprašo Lietuvų, paskir
damas jai po straipsnį, pavadintų: ‘Du Lie
tuvos rūpesčiai: Vilnius ir Klaipėda”.

Klaipėdos 'miestas, autoriaus manymu, 
yra daugiau vokiškas, bet pačiam krašte 
lietuvių yra daugiau per 55 nuoš. Lietuva 
į Klaipėdą įdėjusi daug savo kapitalo, pa- 
g*tindama uostų, sustiprindama krašto pra
monę ir, aplamai, pakeldama jo ekonominį 
gerbūvį.

Kaunas, mažas įgulos miestas prieš 1914 
metus, laikinoji Lietuvos sostinė, išaugo a- 
merikonišku tempu. Tikroji, istorinė IJetu- 
vos sostinė, Vilnios 1920 mt. spalių 'mėn.

seminarijos koplyčiai prisilai
kyta vidutinškų kainų. Bet, 
reikia pastebėti, kad pasise
kė susitarti su aukštos repu
tacijos artistais ir už priei
namų kainų teks įsigyti tikrai 
•meniškai pagamintus langus.

Patį koplyčios svarbiausi, 
centrinį langų, vertės $1000, 
įtaiso Chicagos žymus banki
ninkas ponas Jonas Brenza, 
savo tėvelių atminčiai, šis 
koplyčios pirmaeilis langas, 
vadinamas rožinis langas, vai 
zduoja seminarijos tikslui a- 
tatinkančių mintį: jis susida
ro iš centro, arba rožės, ir 
dvylika lapų. Lango centre, 
ar rožės širdyje yra vaizduo
jama pati Dievo Motina Ma- 
r'ja, apaštalų karalienė. Lapų 
dalių vietose yra 'vaizduoja
mi dvylika apaštalų. Taip ir 
seminarijos gyvenime; Mari-

nas.
Trečiasis langas vaizduoja 

Dievo Motinų prakartėje be
garbinančių naujai gimus) pa
saulio Atpirkėjų. Greta Die
vo Motinos yra Šventasis J uo 
zapas. Šio lango užrašas bus, 
“Štai mergaitė pradedanti ir 
gimdanti sūnų”. Tai prana 
šystė Izaijo apie būsimųjį At
pirkėjų, kuris šialme lange 
jau vaizduojama kaipo fak 
tas. Vaizdo apačioje bus pa 
rasas, “Savo Tėvelių Atmi
nimui — Kun. P. Juškaitis”. 
Tai Cambridge, Mass. lietu
vių parapijos klebonas. Apart 
įtaisymo šio lango, gerb. Kur.

jį užkalbinau. “— Mano žmona, giminiu 
liaronienė Vietinghoff! O štai 
mano dukrelė. Jai pirma rei
kia išmokti prancūziškai, o 
rusiškai išsimokys paskui pa- 

“Aš jam; žinoma, nieku ne-'ti. Be to, gal, netrukus išvyk- 
prieštaravau ir tik vieno te- sinie į užsienį, su diplomatine 
norėjau — kari jis kaip nors misija!
padėtų tėveliui (ligoninės dak- Aš pakartojau savo prašy
tam^ kuris buvo balševikų mų, ir jis mano atleido, pu- 
suimtas, prof. Kamp.). stebėjęs:

“— Ateik pas mane į sto- “— Nu, aš pamėginsiu jū-

“— Kur jūsų tėtis? — pa
klausė jis nuolaidžiai.

tį! Jums reikės tik paklausti 
Steponų Petrovičių l’ugovki- 
nų.

“l’o kelių valandų nuėjau į 
stotį. Kai tik paklausiau, mi
licininkas su pagarba parodė 
didelį salon-vagonų su di
džiuliais aiškiai nušviestaisaltorių su marmorine Panelės 

Švenčiausios stovyla Maria . aT1^a18-
napolio Kolegijoje. Kun. Ju- “AS feulrt. gana
akaitis yra atsižymėjęs gailės *ai ° ."^4- a °p se-ic- 

torius paprašė įeiti. “Kaiptingai s darbais.

Ketvirtasis langas, vaizdno 
jus sopulingų Dievo Motinų 
bestovinčių po kryžiumi sy 
kiu su apaštalu Šventuoju

pas tikrų manisterį,” pama
niau sau...

“Steponas Petrovičius sė
dėjo giliai įsisėdęs, minkštam 
fotely. Buvo matyt tik jo a-

Jonu ir Kv. Marija Magdakiniai ir apvalus pilvas, šalę 
l ete; yra tai Viktorijos Šva- j j() ant žemės žaidė maloni,
rcaitės auka. Panelė Švarcai
tė yra pamaldi Marijos gar
bintoja, kuri nesigaili savo 
uždarbių paaukoti Dievo na
mų pagrąžinimui. Šio lango 
vedamoji mintis bus, “Prie 
Jėzaus kryž aus stovėjo Jo 
motina.” šie trumpį Evange
lijos žodžiai primena kaip 
Marija, Dievo Tarnaitė, bu
vo Išganytojui ištikima net 
iki Jo skaudžiosios mirties.

Apart šių keturių didelių 
langų dar Ims keturi mažo

maža bukanosė mergytė, ap
vilkta akimai baltu drabužė
liu, apauta trumpomis koji-

*) Lengva karieta.

sų tėvelį išgelliėti. Gal kaip 
nors pasiseks. Jis — neblo
gas žmogus, tik politiškai kiek 
atsilikęs ir nepriaugęs prie 
šių dienų dvasios... Nu, cba- 
rašo, galite eiti!

“Vadinas, kaip viskas pa
sikeitė Steponas Petrovičius 
Pųgvokinas, kuris, seniau, bū
damas blaivus, turėjo ligoni
nėj valyti grindis, dabar jau 
yra žymus valdininkas ir gal 
netrukus mūsų Rusiją repre
zentuos net užsieny. Kažin 
kur jis paliko savo vargšę 
žmonų, kurių pakeitė mokyto
ja? Bet po to jo karjera ėmė 
taip smarkiai kilti, kad jis 
ir tų netrukus metė ir susi
rado sau baronienę. ’ ’

(Iš A. Racbmanovos dieno
raščio “Studentai, meilė ir 
čeką” II tomo.,)

9-d, Želigovskio dalių užimta. Vilniaus klar.-lJa 7ra viso seminaristų auk !snį Ih) $200.00 langai koply- 
3hUA3, nožiūrint daugelio mėginimų jį likvi- Įėjimo ir būNimojo apaštalu- f.j0.s presbiteri joge, virš alto- 
duoti, y»a priežastimi nutraukimo santykių v'mno centras. Marija kaipo rį,j. šie langai vaizduos kurį
tarp abiejų valstybių ir užsibarikailavimo 
administracine linija.

Vilniaus teises Lietuvai lf>20 mt. pripa
žino ir Sovietų Rusija, kuri ilgi neturi šir
dingų ryšių su Lenkija.

Dėl Uždarymo Lietuviu 
Gimnazijos

ketas Kun. Kazimiero Jen- 
kaus, Bostono lietuvių dva
sios vado.

Ketvirtajame lange bus 
vaizdas Tėvų Marijonų Vio 
nuolijos atnaujintojo, Nekal
tai Pradėtos Panelės Šven
čiausios Seselių Vienuolijos 

, steigėjo ir prisikėlusios Lie

tų įvairiems kilniems tiks
lams Amerikoje ir Lietuvoje.'

Šalia didžiosios koplyčios 
bus dar dvi oratorijos, su al
toriais, prie kurių seminari
jos profesoriai atnašaus mi
šių aukų. Viename altoriuje 
bus įtaisytas Nekaltai Pra
dėtosios Švenčiausios Panelės

tuvių Valstybės sostinės Vii- paveikslas, su pakeltomis ra
maus p rmojo lietuvio vysku
po — Jurgio Matulevičiaus.

apaštalų karai:ertė, yra ir bu- nors mūsų globėjų 
simųjų Dievo Karalystės pla-1 Langas vaizduojąs Aušros 
tinto.,ų (dabar besiinokinan-! Vartų Švenčiausių Panelę, į- Nors Jis dar nepaskelbtas
čių klierikų) karalienė ir ti
kra globėja.

Koplyčios šonuose yra ke
turi langai, vertės po $500.00, 
susidedu iš dviejų didesnių

taisytas plačiai žinomo visuo
menininko ir gerųjų darbų 
rėmėjo, Cicero lietuvių para
pijos klebono Kun. Jeronimo 
Vaičflno.

Langas vaizduojąs L’etu- 
ir

šventuoju, bet dėl Jo pavyz 
dingo krikščioniško gyveni
mo daugelis jį gerbia kaipo 
šventų, 'meldžiasi per Jį, ir 
yra apturėję, dėka Jo tžla- 
rymo, įvairių malonių, šį la
ngų įtaisė Kun. Juozapas Va 
lantejus savo mylbnųjų tė
velių atminčiai. Kun. Valan
tieji* tai uolusis Waterbury,

dalių su v’ršuje jungiamuoju
“Vilniaus Rytojus” praneša, kati Šven- nedideliu išriestu langeliu, vos kunigaikštį ir globėjų 

č.ionių lietuvių gimnazijos direkcija gegu- Šiuose languose bus vaizdno šventąjį Kazimierų į taisy ta- 
žės 9 dienų gavo iš Viln'aua apygardoe mo- jama Švenčiausios Panelės gy kito sėkmingo Chicagos lie- 
kyklų kuratorijos raštų, kuriame kuratorija veninio svarbesnieji įvykiai,' tuvių klebono, kuris neseniai
sako: “Kuratorija praneša, kad prieš šių gį viršujame jungiamajame! minėjo savo dešimts metų Conn. lietuvių klebonas, ku-

langelyje bus vaizduojamas klebonavimo sukaktuves Už- ris visas savo taupmenas su-
angelas laikąs juostelę, ant gimimo Panelės Švenč’ausios deda gailestingiems darbams,
kur os bus pažymėta lango parapi joje, Kun. Aleksandro ar tai savo parapijoje ar vi-
vedamoji mintis. Ijango ajMi- Baltučio. į suonieninėse įstaigose. Stei-
čioje bus pažymėtas aukotojo į Langas vaizduojąs Bažny- g ant pirmųjų lietuvių kole- 
vardas. daktarų ir seminarijos gijų, Marianajioly, jisai įne-

metų gegužės mėn. 15 d. reikia pranešti 
visiems suinteresuotiems tėvams, kad toji 
gimnazija šių mokslo metų galo bus užda
ryta”.

[.akrastis ta proga pastebi, kad dėl 
tos gimnazijos uždarymo Švenčionių “Ry
to” švietimo draugija yra apeliavusi švie
timo ministerijon Varšuvoje, iš kur dar iki 

) šiol negavo jokio atsakymo.
Pirmasis didysis langas 

vaizduoja Marijų, dar jaunu-
I

ypatingųjį globėjų Šventąjį I šė vieną tūkstantinę. Čia ne- 
Tomų Akvinietį buvo apmo-! minime jo tylių aukų suteik-

nkoinis į dangų maldai. Šh 
paveikslas yra popiežiaus Pi
jaus XI auka seminarijos ko
plyčiai, kurį praeitą vasarą 
išgavo Tėvų Marijonų Pro
vincijolas Kun. J. Jakaitis, 
besilankant vienuoli,jos reika
lais Ryme. Antrame altoriu
je bus įtaisytas stebuklingo
sios Nuolatinės Dievo Moti
nos Pagalbos vaizdas, šio pa
veikslo originalas yra Tėvų 
Redemptoristų bažnyčioje Ky 
•me. Šio garsiojo paveikslo 
tikrą kopijų tėvas provincijo
las gavo , besilankant Bynv. 
šis paveikslas tapo pašvęstas 
Tėvų Redemptoristų bažny
čioje ir palytėtas prie gar
siojo stebuklingojo paveikslo.

Oratorijose randasi du la- 

(Tęsinys 3 pusi.)
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Surinko J. P. N.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE

________________Sulietuvino S. Lukas -

(Tęsinys)

Philadelphijos komunistų 
darbininkų mokyklos aprūpi- 
no mokytojus spaudiniais, pa- 
naš’ais į mokyklų vadovėlius 
ir užrašų knygas, o komunis
tų knygynai aprūpino moky
tojus spaudintais pasveikini
mais. kuriuose buvo įdėta ir 
komunistų knygų, papiginta 
mokytojams kaina, sąrašas. 
Didelis skaičius tų knygų bu
vo išpirkta ir skaitomos mo
kytojų laike seimo. Knygų 
surašė buvo maždaug toks 
panešimas: “Palaikymui

'draugiškų santykių ir siekių 
su Amerikos Mokytojų Fede
racija, mes padarėme gražų, 
iš savo didelio pažangiosios 
raštijos sankrovos, knygų są
rašų, kurias mes galime jums 
už mažų kainų atiduoti”.

Amerikos Mokytojų Fede
racija už prezidentų išsirin
ko J erom e Davis, Yale Uni
versiteto profesorių, parašiu
sį veikalų “Rusijos Sociali
stų Mokslai”, kurį išleido 
‘Communist Vanguard’’ spau 

dos bendrovė.
Mokytojų seimas apkaltino 

Texo kongresmenų Blanton, 
kuris buvo paskirtas ištirti 
skundus, kad viešose Washin- 
gtono, D. C. pradžios mokyk
lose yra platinamas komuniz
mas ir vėliau padarė Kon
gresui pranešimų, kad tie 
skundai buvo teisingi, “įro
dė gyvavimų suokalbių ir nu
sistatymų, subedievinti visa
me krašte viešas -mokyklas 
belankančius vaikus”. Jis 
šio suokalbio “galvočiais” 
pažymėjo net keliolika žymių 
profesorių, kurių net tam ti
kslui parašyti vadovėliai jau 
yra mokyklose vartojami.

Profesoriaus Harold Rugg 
vadovėliai, pavadinti Didžio
ji Technologija, Supažindini
mas su Amerikos Civilizacija 
ir Pakeitimas Civilizacijos į 
Pažangųjį Pasaulį, yra verti 
didelio papeikimo. Taip pat

ir jo programų, “o savo tan- 
1 tos didvyrius pionierius, jos 
įstaigas ir laisvę paniekina”.

I “Aš netikiu, kad per taip 
' vadinamų ‘akademiškų lais
vę”, mūsų mokyklos būtų at
viros ir be jokios priežiūros 
paliktos”. — Mr. E. Brooke
Fetty, Vice-Uotnmander, A- 
merican Ix*gio<i, Southern 
Marvland district.

Jaunimo Draugijos

Gal jus nustebins ši žinia, 
kad komunistai turi draugi
jas, skiriamas dėl pradžios 
mokyklų vaikų, kurios yra 
pavadintos “Amerikos jau
nieji pionieriai”. Šie maži 
vaikai yra panaudojami iš
platinimui komunistinių spau kai Harvey Zorbaugh vi 
dinių, mokomi negerbti Ame- suomenės mokslų minėtos ko- 
rikos vėliavos, neklausyti ir1 profesorius, kuris 193;»
negerbti savo tėvų, turinčių! metais vasarų buvo Maskvo

Lietuvos Aero Klubo — LAK — dešimtmečio šventė. Viršuje iš kairės: LAK sporti
nės eskadrilės vadas Daunys raportuoja prezidentui A. Smetonai (LAK garbės šefui). 
Dešinėje: prezidentas Smetona kalba per LAK dešimtmečio iškilmes. Apačioje; civilinės a- 
viacijos lakūnai savo lėktuvais duoda “ra’dų” vyriausybės nariams.

kų nors bendro su tikyba.

Kita komunistų jaunimo 
draugija yra žinoma, kaip 
“Jaunųjų Komunistų Lyga”. 
Jos nariai privalo būti, kaip 
ir vyresniais broliais jaunie
ms pionieriams. Jie pagelbsti 
mažiems sutverti draugijėles, 
parūpina dėl jų vadus ir, su
laukusius šešiolikos 'metų, pe
rkelia į savo draugijas. Jau
nųjų komunistų lyga yra Ma
skvos tarptautinės jaunųjų 
komunistų sųjungos skyrius.

Rytojaus ateitis bus tokia, 
kokių šios dienos jaunieji pa
darys. Taip pat išlavinti ko
munistiniam veikime darbini
nkai deda visas savo pastan
gas n© tik atstovaujamais 
jaunųjų draugijose būti, bet 
taip pat ir jas valdyti.

Pasakojimai, nurodau tieji 
būdus, kokius raudonieji A- 
merikos jaunųjų seimuose pa
naudoja, yra labai teisingi ir 
jus suįdomins. Štai kų laik
raštis “National Republic” 
sako:

‘Amerikos jaunimo seimų 
sugalvojo Viloa Urna. Seimo 
tikslas buvo tas, kaip “išau-

vertas papeikimo ir profeso- ginti tvirtų, gražų kūnu ir

je Valstybiniam Universitete 
Amerikos konsulo patarėju, 
supyko ant p-lės Urna, už lai
kymų laisvųjų ir laisvamani
škų draugijų žemam veikimo 
laipsnyje. Į seimų profeso
rius Zorbaugh pakvietė net 
dvylika draugijų dalyvauti, 
inimant ir visokias slaptas 
kijaštutinias bedieviškas ir 
laisvamaniškas draugijėles ir 
kuopeles, įmonės demokratų 
lygų (socialistai), studentų 
tautininkų federacijų, jaunuo
sius pionierius (socialistai), 
neapkenčiančius karų lygų 
(kraštutinė slapta bedievių 
d mugi ja), jaunųjų komunis
tų ir socialistų lygas.

šitos priešvalstybinės drau
gijos prieš seilmų padarė su
sirinkimus ir sudarė

GYVAI SVARSTOMAS DARBININKU NAMELIŲ 
STATYBOS KLAUSIMAS

Pirmoje eilėje nameliais ap- I Dabar kaimuose nėra darbi- 
rnpinti bus kainoj, darbininkai I ninkams sųlygų, kad jie ten

galėtų sukurti šeimas ir pas
toviai gyventi. Neturėdami

KAUNAS. — Vidaus reika
lų ministerijoje įvyko tarpži- 
nybinis pasitarimai darbiniu-1 Paslovaus žemės
kų namelių statybos reikalu. 
Pasitarime dalyvavo vyr. dar
bo ir soeialės apsaugos inspe
ktorius, vyr. statybos inspek-

ūtkio darbininkai, susivedę, 
priversti apleisti kaimų ir 
persikelti į miestus. Atsikėlę 
į miestus, jie apsunkinu mies-

torius, viešųjų darbų inspek- t« savivaldybes, o vienos dar- 
bininkams jie yra nepagei
daujami konkurentai. Kaimų 
darbininkai miestuose norį

torius, žemės ūkio rūmų, dar
bo rūmų ir žemės ūkio mini
sterijos atstovai.

Kokius namus statyti

Pasitarimo dalyviai svars
tė klausimų, ar darbininkams 
statyti didesnius ar mažes
nius namelius. Kai kurie ats
tovai pareiškė, kad darbinin
kams butai susidėtų išdviejų

lr suaara "™"» kambarių ir virtuvės. Eeą, 
frontų”. Šis ‘vienas fr®n‘»s’|tarSdanii 
buvo valdomas bedievių ir

riaus Carl L. (Becker vado
vėlis “Modemiška Istorija”.

Pairuti iš visų šių knygų 
posakiai aiškiai parodo, kad 
jų leidėjai yra kdmun’rzmo 
platintojai. Nekurie iš jų la
bai garbina Karolį Marksų

siela Amerikos jaunimų”. 
Seimas įvyko rugpiūčio mė
nesyje 1934 metais, Washing- 
ton Square College, New Yo
rke. Pirmutinis žingsnis prie 
kairiųjų buvo pradėtas ke
liomis savaitėmis prieš sei-

MŪSŲ DUOSNIEJI 
GERADARIAI

Bažnytiniai Rūbai

RINKTYNĖS MINUS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis

Birželio 4-ta Diena

“Saugokite tat savo dva
sią”. — Mai. II, 15.

Nėra padėties, kurios mes 
negalime pasaldinti arba pa
kartinti sulyg noro. Jei pra
eitis yra nyki, nėra reikalo 
galvoti apie ją. Jei siela ga
li padaryti vieną energiškų 
pastangų, ji gali padaryti ir 
kitą. Ta pati energija, kurią 
rodai įgijime žinojimo taipgi 
pagelbėtų joms sutrukdyti ne-

dalykų, o tuomet nugalėsite 
praeities nelaitmes. Tai atei
čiai ir ateityje mes gyvena
me.

Karakterio stiprumas nėra 
vien tik jautimo stiprumas; 
tai pasiryžęs sulaikymas sti
praus jautimo. Jis yra nepa 
siduodantis atsparumas visa 
tam išblaškytų mus iš lauko 
arba išjudintų mus iš vidaus. 
— Dickens.

Žmogaus namai turėtų bū
ti linksmumo ir giedrumo pa
čioj viršūnėj, taip aukštai 
kad jokie šešėliai nepultų ant 
jų ir kur rytas ateina taip 
anksti, kad diena turi du syk 
tiek auksinių valandų kaip 
kitų žmonių dienos. Reikia 
gailėtis tojo, kurio namai ra 
ndasi kokiame liūdesio klo
nyje tarp kalnų, su ilgiausialaimę. Nuspręskite negalvoti 

apie tą, kas yra skaudu, pa-naktimi ir trumpiausia diena 
siryžusiai nusikreipkite nuo
erzinančių dalykų, palenkite
visų jūsų dėmesį prie kilnių

Namai turėtų būti ekvatoriš- 
ko ir tropiško džiaugsmo vi
duriu. — Beecher.

dabinai vadovaujamas Gil 
Green, tautinio jaunųjų ko
munistų lygos sekretoriaus, 
New Yorko miesto darbinin
kų mokyklos 1931 metų ve
dėjo, Y. C. L. 1933 metais 
tautinio sekretoriaus, Ameri
kos lygos prieš karus ir fa
šizmų veikiančio komiteto na
rio.

1935 metais 'Green pasiun
tė Maskvos komintemu: a- 
pie Jungtinių Valstybių jau- 
ni'mo voikimų. Maskvos įsa
kymu, Green tuojau tapo pa
skirtas į trečiojo internacio 
nalo prezidiumo komitetų ir 
pavesta jam visais “bendrais 
frontais” Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse rūpintis.

Pabaigoje seimo buvo pa
daryta du skyriai: Amerikos 
jaunųjų sųjunga, vadovauja 
ma komunistų ir Amerikos 
jaunimo sųjungos bendrovė po 
Urna vadovyste.

Tuoj po seimo kdmunistų 
laikraštyje “New Masses” 
pasirodė apie seimų aprašy 
mas:

Pirmų kartų, nuo pasirody
mo viešai, Amerikos lyga 
prieš karus ir fašizmų, ko
munistai ir socialistai susiju
ngė kartu.

Pagalba ir kurstymais jau
nųjų komunistų, lyga jaunų 
komunistų pradėjo augti.

1935 metais gegužės 30 die
nų prieš karus demonstraci
jos, po vadovyste jaunųjų ly
gos, buvo visuose didesniuo 
se ‘miestuose padarytos.

didesnes šeimas, 
darbininkai galės higioniškiau 
gyventi. Nereikės taip spaus
tis ir trokšti nedideliame kam 
baryje, kaip iki šioliai. Tuo 
tarpu kiti pasitarimo daly
viai įrodinėjo, kad iš karto 
reikėtų pasitenkinti tik kam
bariu ir virtuve. Jeigu darbi
ninkas įsigytų per keletu me
tų namelį vieno kambario ir 
virtuvės, tai ir tada, turėda
mas savo nuosavybę, jis pa
sidarytų neabejotinai sėslus, 
ir bigieniškesnių butų trūku
mo klausimas turėtų iš lėto 
nykti.

Pastačius daugiau darbi
ninkų namelių ir įrengus butų 
ir kambario ir virtuvės, to
liau galima būtų projektuoti 
butus ir iš dviejų kambarių.

Specialisty apskaičiavimai

Inžinierių specialistų, daly
vavusių tame pasitarime, ap
skaičiavimais, statant dides
nius butus, brangiai apseitų. 
Pavyzdžiui, jeigu per metus 
visuose dvidešimts apskri- 
čiuose pastatyti tik po 10 na
melių, o namelis su žemės

(Dar negalus)

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ngu. Vienas langas 
jus Vaikelį Jėzų bažnyčioje 
bemokinantį žydų rašto žino 
vus ir kaip Jo motina Mari
ja ir Šventasis Juozapas po 
ilgo ieškojimo Jį ten randa, 
tapo įtaisytas Chicagos Šve-

Seminarijos koplyčioje dk 
žnai būna iškilmingos patnal 
dos, kuomet prie kunigo bū 

vaizduo- na dijakonas, subdijakonas 
kita asista. Prie bažnytini! 
rūbų pilnos eilės pri kia uše 
arnotas, du dalmatikai, kopi 
velionas ir drobiniai aprėdf 
lai. įBažnytinieji drabužiai 
ra įvairaus brangumo; vidij 
tinieji kainuoju apie du šim 

Kadangi panini
nto Juozapo lietuvių parapi
jos k 1 ei Kino Kun. Pranciškaus, tai dolerių 
Vaitukaičio. Antrosios orato- doms, metų bėgyje, yra vart 
rijos lango aukotojo dar lau-’jamos net šešios spalvos, ta
kiam.

Suolai , Klausyklos
Nė viena bažnyčia ar kop

lyčia, ypač Amerikoje, nėra 
pilnai įrengta, jeigu joje nė
ra klauptukų ir suolų. Semi
narijos koplyčioje suolai yra 
ąžuoliniai su gotiškais pagrą
žinimais. Šių suolų įrengimas 
kainavo tūkstantis dolerių. 
Didžioji geradarė, kuri šį rei
kalų viena aprūpino, yra pa
nelė Ieva Dunda iš Pittsburgh, 
Pa.

Dvejos klausyklos išpažin
tims, vertės po du šimtu pen
kiasdešimts dolerių, taiposgi 
ąžuolinio <medž;o su gotiškais 
pagrąžinimais, pritaikintos 
prie koplyčios suolų, paau
kotos Marijonos Zablockienčs 
iš Mahanoy City, Pa. ir M. 
A. iš Oglesby, III.

žūt būt gauti darbo, todėl 
parsisamclo ,už mažiausių at
lyginimų, nestatydami jokių 
kitų sųlygų.

Aprūpinant nameliais kai
mų darbininkus, nebus pamir
šti ir miestų darbininkų rei
kalai. Miestų darbininkams 
kur bus statomi nameliai.

Kaip jau sakyta, namelių , 
statybos reikalams reikės iš
leisti nemaža lėšų. Todėl na
melių statyba bus vykdoma 
per keletu metų, kiekvienais 
metais kiekviename apskrity
je pastatant po keliolika to
kių namelių.

Kreipsis į fabrikus

Komisija nutarė kreiptis į 
atskirus fabrikus, kad jie sa
vo darbininkams statytų na
melius ir parduotų išmokėti- 
nai arba išnuomuotų. Fabri
kų, kurie ruošiasi darbinin
kams statyti namelius, jau 
dabar vienas kitas yra. Ma
noma, kad ateityje tokių fa
brikų skaičius galės padidėti.

Projektuojami nameliai bus 
statomi mūriniai. Tačiau miš- 
kingesnėse vietose, kur yra 
prieinamesnė statybos med
žiaga, bus statomi ir medi
niai.

APRŪPINA ŪKININKUS 
SĖKLOMIS

LEKĖČIAI. — Dėl prasto
sklypu-sodyba kaštuotų 5000' Pere’tų metų vasarojaus der- 
litų, tai jau reikėtų išleisti l’aua apylinkėje buvo vasaro
tam tikslui apie 1,000,000 litų.
Vadinasi, reikėtų gana dide
lės pinigų sumos, kurių šiuo 
tarpu tiems reikalams nėra 
numatyta.

Pirmiausia kaimy darbi-

jaus sėklų stoka. Čia į pagal
bą atėjo ūkininkams Lekėčių 
žemės ūkio kooperatyvas, per 
kurį astuonių kaimyninių val
sčių ūkininkai užsisakė vasa
rojaus sėklas. Avižas ir mie- 

i žius ūkininkai gavo daniškus,
Kur darbininkams name- o semenis-daugumoje supirk-

lius statyti! Pasitarimo daly
viai priėjo išvados, kad pir-

tus šiaurės Lietuvoje, Geres
nių atmainių sėklomis pasi-

moję eilėje neikia nameliais;naudojo 776 ir su pašalpomis 
aprūpinti kaimų darbininkus, j 109 ūkininkai.

H

seminarijos koplyčiai yra 
tinas reikalas įgyti bent p 
vieną eilę visų reikalingųj 
spalvų. Paminėtina, kad 
šventinimo iškilmėse bus vi 
rtojami nauji balti bažnyti 
niai rūbai, kuriuos įtaisė vic 
na geradarė, prašiusi sav 
vardo spaudoj neminėti.

A. J.

Dėkok Dievui už narsos df 
rbus atliktus! Dėkok Dievr 
už pergales sunkiai laimėtas 
Kad tokie kaip tu neturėti 
reikalo niekad žinoti tų tf 
msių nelaimės dienų sielvar- 
tos; nes laikas ir taika yi*8 
užgvdę senas žaizdas ir gė
lės dar apkloja kovų lauką. 
— Alena Hunt.

PLATINKITE “DRAUGĄ

3 he Well Dręssed Man
— BY —•

Pat O’Brien

AS this ever happened to you?
A tie I received as a gift 

was certainly a nifty looking 
number stretehed out in the hana. 
Būt w h e n I
put it on and 
buttoned u p 
my jacket. the 
design wasn't 
in view at all.
For all the 
good it did 
me. that tie 
might just as 
well have been 
of one plain 
solid color in- 
stead of the 
printed šilk I 
knew it to be.
The moral of pat 0Brjen 
this experience 
is that there are certain things to 
bear in mind when buying a tie. 

'When it is tied, only a small part 
of it shows aeross the shirt front 
in the area betvveen the collar and 

1 the vest. Būt if it is figured and 
you want the design to show up 
to the best advantage, be sure that 
the material has been eut so that 
plenty of the print shows up. The 

' best way to find this out in 
advance is to loop the tie on your 

, hand before buying it, to ascertain 
, just how much of the print will 
, be visible. This tip is especially 
, directed to the ladies who think 
. that if there is plenty of pattern 

a-ound the ends of the tie—vvhich 
, the vest hides—the tie is a good 
i buy.
I Well, that gets one pet clothes 
1 peeve off my chest. You see, be- 
' cause I so seldoni get any parts in 
' front of the carnera that might be 
' dcscribed as “dressy.” I’m particu- 
1 larly on the vvatcli for what is 
' good taste in men i apparel away 
‘ from the studio. If I didn’t, I 
' might get typcd as a roughneck 

in real life as well as in reel life.
, I have noticed. for instance, that 
, In seleeting the color of the muff- 
, ler to be worn with a certain over- 
i coat and hat, the temptation is to 
i concentrate on a pleasing color 
i scheme. That's all right as far 
i as it goes, only it doesn’t go quite 
i far enougli. Don’t you see. men, 
i your muffler is nearer to your face 
I than anything else. Therefore it 
| will reflect color into your face.
• In other words. the muffler mušt 
' look well with your facial coloring 
' as well as with the color scheme
• of your coat. Thus, though you
• may know that a yellow muffler 
1 goes well with a dark blue over- 
' coat, if you are a gent vvith a sal- 
1 low complexion. avoid yellovv elose
• to your face or your friends will
• think you’ve got an ailment vvith 
' a long fancy • name. The yellovv

despite the fact that he is one of 
the most persistent hat-brim tug-’ 
gers in the whole statė of Califor
nia. That's because he gives a hat a 
vacation every now and then in 
the form of a clcaning and block- 
ing. Too many of the soft snap 
brim hats I see on Hollywood 
Boulevard look as if they had been, 
mistaken for sofa cushions at some 
stage of the game. The owners 
may think it’s the correct jaunty 
touch, būt nonchalance can go too 
far. A bit more symmetry vvould 
give a much smarter effect. /

At one time, I’m frank to con- 
fess, I used to vvonder vvhether 
brown or black shoes were more 
appropriate vvith a dark blue suit. 
This is the dope I got from our 
costume department at the studio 
—it’s simple as well as logical. I 
was told that either brown or 
black shoes may be worn vvith a 
dark blue suit. depending upon the 
other accessorics used. If. for in-’ 
stance. you vvear a black hat and 
an Oxford gray or black overcoat,, 
it seems reasonable to wear black 
shoes to complete the pieture. On

r*

"T

«

1 muffler is fine vvhen it is stacked 
up aąainst a ruddy complexion, 
būt with a pale face I'd recommend 
a maroon. Incidentally, when I

, ran into Diek Powell on the way 
, to work the other day, I savv that 

he had picked a maroon and vvhite 
checked muffler for himself.

By the way, do you notice the 
hat Diek is vvesring? It’s a erush- 
able one. būt looks as neat as a pin

- DICK POWELL

the other hand, if you wear a brovvti 
or tan hat, and coat of similar 
shade, brown shoes vvould then be 
preferable vvith your blue suit. 1

I've noticed that the more con-į 
servative a man is vvith his tovvn 
clothes. the more will he go into a 
complete reversai vvhen it comes 
to country clothes. You can count 
me in with this grotip. I likę an 
odd sports jacket in a shepherd’s 
check or plaid pattern, gray flan- 
nel slacks, and a soft snap brim 
hat in brown or heather green. I 
likę sweaters and socks in rousing 
colors būt try to make the colors 
combine a bit with the ręst of the 
rig. The shoes I favor for sports 
are of the heavily brogued per- 
forated type. in calf or Scotch- 
grain Icather, or even of the re- 
versed calf that looks so much likę 
suėdė.

In fact. folks, writing about this 
has given me a great big yen to 
get into some of these clothes and 
to get out-of-doors. Sorry, fellas, 
I’m right on my vvay out novv, 
See you at the first tee!

Copyrtghtod IMT by National Nnrapapsc Ssrvleo, las.



DRAPaas

KĘST SIDE
Išvyko į Lietuvę

virins yra milžinas ūgiu (G 
pėdų 9 colių aukščio r sve- 

, r'.a 320 sv.). Toks pat ir dva
sioj, nes niekados nenukripo Į 
nuo tikėjimo.

---------- I Lukoševičiai nuveža Onos i
Geg. 29 d. Mykolas Luko- Rutkelaitės sesutei gružių do

ievičius su žmona išvyko j vanėlių.
Lietuvų laivu Gripsholni tie- -----------
sio»g į Klaipėdų. M. Luktševi-1 l’as’naudojant dviejų dienų 
•jus iš Lietuvos atvyko prie? šventėm s, daugelis detroitie- 
36 metus Ch'cagon, ten susi- ė.ių buvo išvažiavę j kitus 
tuokė su Zapolaite, IS motų 'miestus. Vienas “Draugo” 
išdirbo Amu.ro Co., atvyko korespondentų buvo nuvykęs 
į Detroitu ir čia pas 1. Grūde j C’hicagų. Grįžęs papasako- 
Inc. išdirbo IS melų. Išauk- jo gražių įspūdžių .iš “Drau 
įėjo pavyzdingų šeimų. Vie-go” pikniko ir lietuvių ju

Penktadienis, birž. 4 d., 1937

uu nuvežti savo draugus. Kas Weetem avė.; A. Rakūnas,’kiūtės su Leonu Rack iš Ke-
norės važiuoti traku irgi ga , 2558 VV. G9th st.; A. Prose-' nosha, Wis. Šliubas buvo Šv.
lės. Bus pasamdyti dideli tro-1 vičius, 2739 W. 71st st. Kiti Mykolo bažnyčioj. Vestuvių 
kai. aukotojai bus vėliau paskel- puota buvo svetainėj adresu

Draugijos su vėliavomis bti. Į1547 N. Leavitt st. Per puolų
dalyvaus šios: Šv. Kazimiero Remkim tuos biznierių*, pasakyta eilė kalbų ir palin- 
Kaialaicio, Šv, /Barboros, Su- kuiie mus lemia. * keta auniems laim ngos at*M-
sivienijimo LRKSA 1G3 kp.,1 Rėmėjai prašomi išrinkti ties. Svečių buvo arti du ši- 
Sotlahicija ir kitos. Draugi- aukų pus savo biznierius. ' ..„tai. l»o vakarienės pašokta.

na dukrelė 
Pranciškaus

Ona
lligh

baigė
Scliool.

Lukoševičiai, išgyvenę Dek 
metų š’oj šaly, pasiilgo savų
jų. BCnlamas patrijotas lietu
vis atostogas praleis savo 
gimtame krašte. Svečiuosis 
pas seserį Siurų kaime, atla
nkys žmonos senų motinėlę 
Slaikių kaime.

Lukoševičiai, pradėjus or
ganizuotis Šv. Antano parapi
ja’, buvo pirmutiniai pa ra pi - 
jonai ir iki šiol jais tebėra. 
Skaito ‘ Draugui”, remia vi
sus kilnius reikalus. Lukoše-

dėjimo. Fsų, Detroitas toli 
pasil’kęs nuo Chicagos šau
nių piknikų surengime. Ra
porteris sako, kad vertėtų 
kiekvienam detroitiečiui bent 
sykį dalyvauti Chicagos pa
rapijų, ypač “Draugo” pik
nikuose.

Birž. 6 d. įvyksta Šv. An
tano parap. piknikas, Beecli- 
Nut Grove. Manau, kad pik
nikas bus pilnas gyvumo, ne» 
biznieriai yra suaukoję daug 
reikmenų. Kviečiame visu* 
dalyvauti. Stengsimės sekti

“Boys in blue”. Chicagiečiai, civilio karo veteranai, da
lyvavę mirusių atminimo dienoj parade. Nedaug jų beliko 
ir kasmet skaičius vis mažėja.

Iš Federacijos apskr. pa
daryta linksmas pranešimas, 
kad šių vasarų sulauksime 
garbaus svečio, J. E. vysk. 
Reinio. Valdybai palikta su
sižinoti, kad Ciceros žmonės 

1 būtų pasirengę svečių gražiai 
pasitikti. Klebonas pareiškė, 
kad čia yra Federacijos aps.

joms patogiausia važ'uoti tre
kais. Taigi, reikia iš anksto 
paduoti narių ir vėliavų skai
čių.

Trokai lauks prie bažny
čios nuo 9 iki 10 vai. ryto. 
“Bil’etas” ten ir atgal 35c. 
Vaikams su tėvais 15c.

Marųnette Parko M. K. ir 
S. rėmėjai ūkyje turės bule 
tų ir užkandžio. Be to, bus 
išleista daug brangių daiktų, 
kuriuos aukojo mūsų biznie-Į 
riai: A. Petkus, 245G W. 69 
st.; R. Andreliūnas, 6324 So.

talikai, turim vieningai dar
buotis, tada ats'eksim savo 
tikslų. Gal kas pasakys, kad 
reikia ir kitų srovių žmones 
kviesti. Tiesa, jie yra lietu
viai, bet jie Lietuvai nieką 
dos nėra gera darę. Priešin
gai, visa burna šaukę, Lietu
vai nei centro! Bedievis nie-

30 METŲ PRITYRIMAS 
Akya egzaminnojamoz — akinia 

pritaikomi

M. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

1801 S. Ashland Avenue 
Valandos: kasdien nno 9 iki 12:

nno 1:30 iki 8 vai. vak.
TeL OANal 0522

Rėmėjas

Skambėjo Vectuvių 
Varpai

Gegužės 30 d. buvo ša u 
nios vestuvės Teklės Chareš

LIETlIViAl DAKTARAI
4 tu. «U X34to

OR. F. C. WINSRUNAS
GYDYTOJAS IR 0HIRURGA8
2158 W. Cermak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Ketvertais pagal sutarti
2305 So. Leavitt St. 

Tel CANa] 0408

darbas; jis turėtų organizuo- kados nėra naudingo darbo 
tai vyskupų pasitikti. 1 Lietuvai padaręs. Jis žino tik

_ , .... . ... I viską iš pamatų griauti. Lau-Daug kalbėta apie six>rtim-;, . , , ,, , . -
. ... _... Q ■ , . V. . • • ‘ksnne, ka pasakys Sporto Kc-Clucagos pavyzdžiu. Bijunas ,nkus is Lietuvos, bet gi pasi-į . ..

----------------------------------------  rodė, kad Sportimnkų prie inlslja'

Jaunieji po vestuvių išva
žiavo į Milwaukee, Wis. Grį
žę apsigyvens Kenoslia, Wis.

PLATINKITE "DRAUGI"
LIETUVIAI DAKTARAI

Rez.: 
2426 W. 69 »t.

OR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Vulandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v. 

Kasdien išskyrus scrcdą,
i sekmadieni susitarus.
Birželio, Liepos ir Rugpiūčio niėne-

Įsiais nebus valandų jiopiet, bet nuo 
110—12 ryto.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017 

Tel. nninų:
HEMlock 6286

DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 P. M. 
Rez. efįso vai.: 10—12 A. M.

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pagal sutarti

DR. P- ATKOČIŪNAS
B-A NTTRTAfl

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

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

AMERIKOS LIETUVA DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

B CICERO LIETUVIŲ GYVENIMO
Iš Federacijos 12 Skyr. i vauti iškilmėse. Ciceriečiai 

V ’Lim 'turi kuogražiausia pasirodyti.
ei ° j koplyčios pašventinome, nes i

tai istorinis įvykis; 3) nuo 
Šv. Antano draugijos, kuriGegužės 30 d. įvyko Fede- 

racijos 12 skyriaus susi rinki

minio komisija viena dirba 
nekviesdama į talkų net T*o- ‘ 
deracijos Cliic. apskrities, nei 
skyrių. Atroilo, kad toji ko
misija viskų daro taip kad 
niekam nebūtų žinoma. Ko
misija ypatingai turėtų krei
ptis į Federacijų, nes Fede-

Rašt. A. Valančius

V

Hecley 03Jtt 
Dr. K. Norkui tis 

ilnlMir yra mi
Dr. W. Pas

1747 W. Chicago Avė., 8519 Com- 
m erčiai Avė. So. Chicagx>, Iii. Pri
taiko naujus akinius ir pataim se
nus. Valandos: 9 vai. ryto iki 9 v. 
vakaro.

kviečia dalyvauti 25 metų ju- į racija yra daug pasidarba- 
mas, kuriame pirmiausia persįKiliejaus paminėjime, 13 d. VUs Lietuvos laisvės reika
skaityti trys laiškai: 1) nuo 
seserų, kurios dėkoja už au
ka* seimui, 2) nuo Marijonų

birželio. Nutarta dalyvauti ir 'ais- ^oji komisija dirba 
5 dol. prisidėti prie jub'lie-■ katalikams neaiškų darbų,, 
jaus knygos. Čia pat praneš- tai, be abejonės, turės susi-Į

kurie kviečia dalyvauti kop- ta, kad Liet. Kareivių dr-ja laukti nesmagumų. Nugirsta,
lyčios pašventinime, 6 d. bir-1 prisideda su 10 įlok, Raudo 
želio. Nutarta važiuoti treku.Inos Rožės klūbas 5 dol. Nors

kad su sportininkais atva-

Šv. Antano dr-jos j ūbi lie 
jui rengti komisijos ir skel
bimų programai rinkėjų su
sirinkimas bus birželio 5 d., 8 
vai. vak. Visi nariai prašomi 
sueiti laiku, kad darbas bū
tų baigtas greitai, kad ne 
reiktų laukti 9 valandos vak.

Yra tokių narių, kurie lyg 
tyčia taip daro, gi paskui sa
ko, jog susirinkimas ilgas bu
vo.

Prašau visų laiku susirin-

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS

2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčioa 

vakarais nuo 6 iki 9
Telefonas CANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell St 
Telefonas REPnbiic 9600

tų dienų Raud. Rožės klubas 
rengia piknikų, bet ir jis pri-

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

frečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Jau užsiregistravo virš dvi
dešimts. Kurie dar nori tru
ku važiuoti, lai praneša Fe 
deracijos valdybai (J. Mote-, gijoms ir klubams 
kaičiui arba A. Valančiui).
Trokas išvažiuos 9:30 vai. ry
to nuo parapijos svetainės.
Po pašventinimo iškilmių, Ci- 
oeros Marijonų Rėmėjų sky
rius ūkyje turės virtuvę, ku
riai vadovaus p. Krasauskie

žiuoja neaiškūs žmonės. Mes,; 
Amerikos lietuviai katalikai,1 
nieko bendro neturim su be-1

• kti. A. Valančius, pirm.

sideda. Bravo Ciceros drau-1 dievybės platintojais. Tegul
Smarkiai Ruošias Prie 

Birželio 6 d.
Federa- komisija susipranta, kad mū-j _________

ei jos 12 skyrius giria tokių slb katalikų, yra dauguma ir, MARQUBTTE PARK. 
draugijų vieningų darbuotę. Į ^egal apsisaugoja su bedievių | Marijonų Kolegijos ir 
Tik dr-jų ir klubų išrinkti veikėjais, nes bedieviai nieko
atstovai turėtų lankyti sky
riaus susirinkimus. Kai ku 
rie turi išrinkę po du ar tris 
atstovus ir nei vienas jų ne-

nė ir Sofija Ališauskienė. Fe- atsilanko. Tai apsileidimas, 
deracijois 12 skyrius kviečia Į Bene reikės išvardinti tokius 
visus Cicero lietuvius daly-1 atstovus.

gera nėra padarę ir nepada
rys.

Federacijos 12 skyrius pa
geidauja, kad būtų į komi
sijų pakviesti Federacijos ap
skritis ir skyriai ir darbas 
turi būti ne slaptas. Mes, ka-

Se-
minarijos rėmėjai smarkiai 
dirba, kad tinkamai pasiren
gus prie iškilmingo seminari
jos koplyčios pašventinimo, 
kuris įvyks birželio '6 d., 11:30 
vai. ryto. Visi Marijonų pric- 
teliai raginami važiuoti. Ku
rie turi automobilius, prašo

PER VIRS DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKETINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ IŠ- 
DIRBYSCIŲ IR VISOKIŲ MODELIŲ, KURIŲ KAINOS PRI- 
EINAMOS, IR KURIE UŽLAIKOMI PASTOGĖJ... ATSILAN
KYK PAS EMIL DENEMARK, INC. PIRM NEGU PIRKSI VAR- 
TOTĄ AUTOMOBILIŲ... JOKIŲ SALES TAXŲ...MAŽAI 
TEREIKIA ĮMOKĖTI... LENGVIOS IŠLYGOS... PERKANT

t ANT IŠMOKĖJIMO /KPDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK, Ine.
Buick * Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

KAL & ZARETSKY
LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. VVestern Avenue
VALANDOS:

Pancdėlj, Utarninke ir Ketverge 
nuo 2 iki 9 vai. vakare. 

Seredoj ir Petnyčioj nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

Tel. Proapect 1012 
Rez. Tel. Republic 5047

Tel. Ofc. REPublic 7C»C 
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 West Marąuette Road
Antrad., ketviilad. ii uenktadienlalr 

9-12 v. rytą; 1-5 p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. Iki 1 p. p.

161 Broadvvay 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais Ir trečiadieniais nuo 
10 v. r. Iki 9 vai. vakaro 

flffitacHenlals nuo 2 v. Iki 9 v. v. 
Sekmadieniais pagal sutarties.

CIEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS
83 North La Baile Street

Chicago
Telephone CENtral 1840 

Rez. 3351 Irving Pk. Blvd.
TcL KEYatone 5286 

Vai. pagal sutartį
6322 So. We steni Avenue 

PROapeet 1012

Tol. LAFayette 8016

DR. C. J. SVENCISKAS
DENTISTAS

4300 So. Fairfield Avenue
OFISO VALANDOS:

10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro 
Sekmadieniais ir Trečiadieniais

Pagal Sutartį

Tel. Calnmet 5974
OFISO VALANDOS:

9 ryte iki 8 vakare išskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR. A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3239 S. Halsted Street
CHICAGO. ILL.

Office Hours 
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appointment

Telephone: BOUlevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS'

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REPublic 9723

{VAIRŪS DAKTARAI

OR. CHARLES SEGAL
OTIRAR

4729 So. Ashland Avė.
2 laboa

CHlCAGO, DLL
TelefonM MIDmay 2880
OflSO VALAND08: 

vakaro. Nedėlioroia nuo 10 iki 12 
Nno 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki 4 
vai, po pietų ir nuo 7 iki 8:30 v. v.

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4631 So. Ashland Avė.

M. TARda «W4
Rmu: TaL PLAza 2400

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7 8 v. vsdt. 

Nedėliomis nno 10 iki 12 dienų

Tel. Office Wentworth 6330 
Rez. Hyde Park 3395

DR. SUSANNA SLAKIS
Moterų ir vaikų ligų gydytoja 
6900 So. Halsted St. 

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
'4«livn>» aerednmis ir duba tomis

Ras. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. GROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedėliotum sanitarui

Subatoms CiceroJ 
1446 So. 4»th Ct.

Nuo 6 iki 9 vai. vak.

DR. R. J. ZUBRICKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1446 S. 49th Ct., Cicero, III. 
Tel. Cicero 2573

Vai. 2 iki 4 popiet ir nuo 7-9 vak. 

CHICAGO
Rez. 6951 S. Maplewood Av.

j Tel. HEMlock 3977
Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį

[ Šeštadieniais nuo 7-9 vai. vak.
2423 W. Marąuette Rd.

Tel. HEMlock 4848

Tel. BOUlevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DANTISTAS

4645 Sp. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Seredoj pagal sntartj

Tel. Ofiso BOUlevsrd 5913-14 
Rei. KENvood 6107

DR. A. 1 BERTASH
DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and BURGEON 

4645 So. Ashland Avenue
Ofiso Valanffoa

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

Ofiso Telef. BOUlevard 7820 
Namų Telef. PROapect 1930

Tai. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

2201 W. Cermak Road
Valaadoa: 1—3 ir 7—-8 

Beradomia ir Nedėl. pagal sutartį 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonaa REPnblic 7868

Offiee Phone Res. aud Offioe
PROapect 1028 2359 S. Leavitt St.
Vai. a-« pp. Ir 1J9 vak. OANal OTOt

DR. J. J. KOWAR
(KOWARSAAS) 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St.. Chlcago-

Nsdėllom Ir Trečiadieniais
Pasai Sutarti

Ofiso vai. nuo 1—3; nno 8:30—8:30
756 VVest 35th Street
Ofiso Tel. VIRginia 0036

Rezidencijos Tel. BEVerly 8244

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAB

4157 Archer Avenue
Ofieo vai.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
8939 So. Oiaremont Ava. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomia pagal nutarti

Tel. CANa' 0S87
Res. PROspeet 6659

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

Rezidencija: 6600 So. Artesian Avė. 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 

6 iki 8 vai. vakaro
Chicagos lietuvių iv. Kryžiaus li

goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Class A 
rūiies. Tai yra, aukščiausi Ameri
kos medikaliai autoritetai mūsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame
rikos ligoninių. Reikale naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W 69tfc Bt., 
UI. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu ty daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE
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Townoflakiečius
Kviečiame

“Chicago American” 
apie koplyčios pašven

tinimą
T()WN OF LA K K. - š'r- 

tingai kviečiame kuoskai1 ti
ngiausiai dalyvauti pašvent į-. can»» Įnrį p|ajų aprašymų a- 
nime levų Marijonų Seinina--pje Tėvų Marijonų Semina
rijos koplyčios, birželio G d.rįj(>s koplyčios pašventinimų, 
Mmeris ,J. Norkus, 170b \Y •'įvyksiantį ateinantį sekma 
47 st., norintiems \ažiuot jj,,,,; birželio 6 d. Kartu

šiandien “Chicago Aimeri-

truku maloniai patarnaus. 
Trokas išvažiuos 1) vak ryto 
nuo šv. KnžJaus
kvklos.

parap. nio-

«
Marijonų RO.iiėjų 8 skyr. 
Rinkimais įvyks penktiulic 
Fbirželio 4 d., j>o pamaldų, 
Šv. Kryžiaus parap. salėj. Ma 
ionėkite skaitlingai susirink

ti, nes reikia pasitarti apie 
piknikų, kuris įvyks birželio
G d., Tėvų Marijonų ūky.

dienį, birželio G d. Kartu y- 
ra įdėtas gerb. kr.n. J. J. Ja
kaičio, M.I.C., provincijolo 
paveikslas.

Šis aprašymas įvyko laik
raštininko p-no Piežcs dėka.-

Lietuvis Žuvo Auto
mobiliaus nelaimėje

čikago. Vyčiv Veikla “Draugo”Radijo Progiama
“Vyčių Dienos”, liepofe 5 

d., Vytauto thvrže Renginio1 
Komisija pastarame šnairi u- 
k:ine nutarė su Terraplane 

Į automobilium, koks hus jų 
didžiausia dovana, aplankyt: Į 
artimiausiu laiku sekartč'as 
vietas:

Birže!io G d. iš ryto Mar- 
ąnet'fe Park, Šv. Uf. P. Gi
mimo parapijų.; vėliau Mari
jonų Pem'natri jų; dar vėliau 
Vytauto daržų, kur bus l)'e 
vo Apvaizdos: piknikas ii

TREČIADIENIAIS TARP 4:00 ir 4:30 
IS STOTIES WEDC (1210 kilocykles)

Taipgi penktadienį, birž. 1 
d., įvyks susirinkimas Šv. 
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 
skyr., mokyklos kambary. Ma 
Ionėkite atsilankyti, nes bus 
išduotas raportas iš praėju
sio ARD pikniko. E. 0.

Ateinantį šeštadienį 
laidotuvės a. a. Juozapo Vas- 
nausko. Velionis buvo plačiai 
ž'nomas JBridgeporto koloni
joj ir buvo sulaukęs 70 me 
tų amžiaus. Jisai sutiko neti
kėtų mirtį — žuvo automo 
biliaus užgautas. Nelaimė į 
vyko praėjusį penktadienį a-
pie 9:30 v. vak. Jisai ėjo perais dienraštis turi, kun. 
Union avė. prie 32 g-vės irzaitis nustelbs askė:

LcjaJist^į Republic Steel Co. fabrikuose, So. Chicago, 
sakoma dirba 1,41X1 jojalių kompanijai darbininkų. Jie dirb
tuvėse ir gyvena. Atvaizde jiarodoma vienų tų darbininkų 

įvyks skalbiant drabužius ir viens kitam kerpant plaukus.

plunkė redakcijų didžiulio | savo žmonų Marijonų praf- 
Chicagos amerikonų dienias- jusį antradienį. Jurkšų še'tny-! I
čio, The 
A'meriean.

Pamatęs, kiek dirba žmo
nių redakcijoj, kokie d’enraš Marųuette Parke, 
čio presai ir kiek skaitytojų'gyveno anksčiau,

Chicago Evening na pasižymėjusi tuo, kad ji I 
buvo viena iš pirmutinių lie-! 
tuvių šeimynų apsigyventi | 

Ten apsi- 
negu Šv.1

Ra-1 Kazimiero
pastatytas.

vienuolynas buvo ]

A. Darbo Federacija 
Organizuoja “Skrapi- 

nius” darbininkus

Tam | 
siisi-

Visoje Chicagoj dabar eina 
‘‘serap iron” ir ‘‘junk” dar
bininkų organ i za v i mas. 
reikalui yra šaukiami
rinkimai. Sekantis susirinki
mas įvyks ateinantį pirma
dienį, birželio 7 d. 8 v. vak.. 
National Hali, 1802 So. Ra
cine avė. Tos rūšies darbini
nkai yra organizuojami į 
‘‘Serap Iron and Junk Hand- 
lers Union”, kuri vra susi-

(Jfba Fkyurer Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Itaiikieluin.-, — laidotuvėms — 
Pa puošima ma.

Phone LAFAYETTE 5800

ryto.

ten jį užgavo mašina, kurių 
draivino Benj. Gulforn. Nu
gabentas į Šv. Povilo ligoni
nę mirė birželio 1 d. Šiomis 
dienouiis Šv. Dovydo parap. 
k.bima^ū.|u, bazaias jr..j»yjinki- 

buvo

“Ištikrųjų, nesitikėjau kad 
Amerikoj dienraščiai vedami 
ant tokios didelės skalės. 
Kauno laikraštininkams rei
kėtų šių įstaigų pamatyti”.

Abu svečiai maloniai pasi-
nėse gatvėse ouvo zmoniij. kalb5jo su (lienra5ao rwlak.
susigiiiUimas. Tos tai prieža- cįjos mantulžierium, Kdvardu 
st’es delei ir įvyko minėta ne
laimė. »

Svečiai Chicago 
Evening American 

Redakcijoj

Prieš grįžtant ,į( Lietuvų, 
kun. prof. Mykolas Ražaitis, 

rišusi su Amerikos Darbo Fe- D. D., Vilkaviškio kunigų se- 
deracija. I minarijos dogmatinės filozo

Lietuviai, kurie dirba prie fijos profesorius, sykiu su 
šių darbų privalo neatsilikti kun. Ignu Albavičiu, Dievo
nuo prisirašymo prie unijos. Apvaizdos parapijos kleb., a-

AMER1CAS 
LEADER AT

ppOBAH

r#

LAIKAS LEMONADUI

Užėjus vasaros karščiams, visi daro ir geria 
gardų lemonadą. Tas lemonadas bus gardesnis, jei 
gersite jį iš viršuj atvaizduojamų aluminių puo
delių. O gražus aluminis uzbonas užlaikys lemona
dą šaltesnį ilgesniam laikui. Apart uzbono ir puo
delių, yra ir pritaiknita taca. kad patogiai nešioti.

Pirkti šį setą krautuvėj, labai brangiai kainuo
tų, bet DRAUGO skaitytojams duodamas dykai. 
Reikia tik užrašyti DRAUGUI vieną naują skaity
toją metams ir pristatyti jo vardą, pavardę, adresą 
ir $6.00. Šį gražų setą gausite dykai.

J

Ateinantį šeštadienį įvyks 
laidotuvės a. a. Pranciškos 
Strumilienės. Velionės vyras 
Julijonas Strumila yra vie
nas seniausių ch’.cagiečių. Gy
veno YVest Sidėj dar tada, 
kada “Draugo” namas ne
buvo pastatytas, kada dar j 
nebuvo Aušros Vartų para-'Reticker, ir lietuviu to dien 

raščio reporteriu, Stasiu Pie-' pijos bažnyčios.
vza.

Kun. Ražaitis atvyko į A- 
merikų praeitų metų pastu
dijuoti Amerikos gyvenimo ir 
pwmis:jonieriauti. Ilgesnį lai
kų buvo Marianapolio kole
gijoj, Thompson, Conn. Pa
staromis dienomis svečiavosi 
pas savo draugų, kun. Alba 
vičių.

Kun. Ražaitis išvyks į Lie 
tuvų laivu Queen Mary lie
pos 17 d. Chicagų apleido pe- į 
reitų antradienį. Rap

Abu “old timeriai” — Ro
kas Jurkša ir Julijonas Stru
mila yra pasižymėję drųsa 
gyvenimo kovose.

— Kad Kristus būtų ir tū
kstantį kartų gimęs Betleju 
je, o ne manyje, vis dėlto aš 

1 žūčiau. T. W. Foerstcris ‘

JUOZAPAS 
VASNAUSKAS

Mirė birželio 1 d.. 9 vai.
1937 m., sulaukęs 70

motų amžiaus, gimęs Molainių 
kaimo, Velžio vals., Panevė
žio apskrityje.

Amerikoj Išgyveno 4 5 metus.
l'aliko didėliame nuliūdime 

sūnų Kazimierą, marčią Oną, 
sūnų Joną, 2 dukteris: Kazi
mierą ir žentą Petrą Smergel, 
dukterj Oną ir žentą Navicką, 
brolj Benediktą ir brolienę, 3 
anūkes ir daug kitų giminių, o 
Lietuvoj seserį Pauliną ir švo- 
grerį K'rduIJ ir gimines.

Priklausė Slmano Daukanto 
lr D. L. K. Vytauto draugijoms.

Kūnas pašarvotas Ridiko 
koplyčioje, 3354 So. Halsted 
St. laidotuvės jvyks šeštadie- 
nj, birželio 5 dieną, 9 vai. ryto 
iš koplyčios į šv. Dovydo pa
rap. bažnyčią, 32 ir Emerald 
Av©., kurioj jvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o 
Iš ten bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Juozapo Vasnaus- 
ko giminės, draugai Ir pažį
stami eaat nuoširdžiai kvlečlst- 
mi dalyvauti laidotuvėse Ir 
sutelkti jam paskutinį patar
navimą lr atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Kūmu*,
Dukterys, Marčios, žentai ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius P. J. 
Ridikas. Tel. BOUIevard 4089.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

Du Old Timeriai Liko 
Našliai

Rokas Jurkšas palaidojo

t
VIKTORAS

MARTINAVICZ
Mirė birželio 3 d.. 1937 m„ 

12:13 vai. ryto, sulaukęs 73 
metų amžinus.

Kilo iš Laukuvos parapijos, 
Aukslaginlo kaimo.

Amerikoj Išgyveno 4 3 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

gimines Ir draugus. Priklau
sė prie šv. Antano tš I’advos 
Vyrų lr Moterų ant 18-I.vh 
kolonijos draugijos. Velionis 
išgyveno pas Juozą ir Evą 
Barsiauškiifl 21 metus. Ta 
šeimyna Ir laidotuvėmis rū
pinasi.

Kūnas pašarvotas 434 8 So. 
Callforrila Avė. Tel. VIRglnia 
0130.

Lai lotuVės jvyks subatoj, 
birželio 5 d. Iš koplyčios 8:30 
vai. ryto buB atlydėtas j Ne
kalto Prasidėjimo parapijos 
bažnyčią, kurioj jvyks gedu
lingos pamaldos uė velionio 
sielą. Po pamaldų bus ntilydė- 
’as j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Draugai Ir Giminės.
Laidotuvių direktorius 8. M. 

Skudas. Tel. MONroe 3377.

SOLISTAMS IR CHORAMS!
Didžiausias Muzikos, Dainų ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:“MUZIKOS ŽINIOS” 
1«I» X. Darntu Avė., Chicago, III.

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

Visi Telefonai YARDS 1741-1742
4605-07 So. Hemitage Avė.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo didžiausias 

paminklų vertybes. Didelis 
pasirinkimas paminklų vi
sokių akmenų ir madų. 
Kainos nuo $15.00 ir auk. 

Atsakantis darbas 
3958 VVest lllth St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000 620 W. 15th

The Oaks parkų, kur 
•‘Margučio” piknikas.

Birželio 12 d. North Side TOWN OF LAKE. — P-nų 
prie bažnyčios, kur bus pa-1 Mališauskų Minus Antanas, 
rapijos karnivalas. 15541 So. Paulina St., pralei-

Birželio 13 d. iš ryto prie ! trijų mėnesių vakacijas 
Šv. Antano liažnyčios, Ueero,' Florid°j’ «ugrįžo pas tėvelius. 
Ilk, ir Vytauto daržų, kuri^en ^a*P susižavėjo gamta, 
bus Šv. M. P. Gimimo parap.,kad netolimoj atety, jei ap- 
piknikas ' hnkybės leis, vėl ten vyksiąs.

Birželio 20 d. iš ryto prie j Biznieriai Kinčinai, 4111 
Dievo Apvaizdos bažnyčios ir So. Honore St., jta'sė savo 
Vytauto darže bus Šv. An- valgomųjų daiktų krautuvėj 
tano parap. piknikas. Į naujausios mados šaldytuvus.

Birželio 27 d. iš ryto prie Kartu pertaisė lentynas. Kai

bu* GRĮŽO IS FLORIDOS

Šv. Jurgio bažnyčios, po p’e- 
tų Vytauto dadže per šv. 
Kryžiaus parapijos piknikų.

bus išmalevota, tai bus vier.a 
gražiausių krautuvių ant 
Town of Lake.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
.>

Išdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj 
------- o ■■■

Suvirš 50' metų prityrimo
O - ■

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus------- o-—

Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 
Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAND AVĖ.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

►♦♦♦♦♦♦ ♦ ♦ ♦ <

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ

TA W A T KOPLYČIOS 
DI I\A1 MIESTO D

linas Eodeikis
P. J.

VISOSE 
AL YSE

IR 4704 So. Westem A\ 
TĖVAS Tel. VIRginia 0883

LacimėH ii Senai
I. Lieteeičies 
S. P Mažeika

S. M. Skudas
1.1. Zolp 
Ezerskis k Senes

3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

2314 West 23rd Place 
Phone CĄNal 2515 
Skyrius 42-44 E. 108 St. 
Phone PULIman 1270

4348 So. California Avė. 
Phone LAPayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

718 Weat 18th Street 
Phone MONroe 3377

1346 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Avė. 
Tel. PULIman 5703

4
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PRADĖJOME GRAŽIAI, DIRBOME 
NUOŠIRDŽIAI, BAIGKIME 

TIKRAI LIETUVIŠKAI

Kitas d’delis darbas arti
nasi prie užlntigimo. Tas da
rbas yra — Tėvų Marijonų 
Seminarijos koplyčios pašve
ntinimus, kuris įvyks ateina
ntį sekmadienį, birželio G d., 
Marijos Kalneliuose. Kiek 
gražaus ir il’delio džiaugsmo 
visiems lietuviams katalika
ms, o abelnai Marijonų ben
dradarbiams, kuriems teko 
daug darbo įdėti. Tat šia 
prcga, visi tie, kurie taip nuo
širdžiai ir intensyviai dirbo, 
šiose dienose jų nuopelnų vai
siai baigsis gražiomis iškil
mėmis, kuriomis lietuvis ka
talikas, giliai protaujantis, 
gali didžiuotis, kad sulaukė 
me vienos žymiausios kultū
rinės įstaigos, tai yra LIE
TUVIŠKOS SEMINARIJOS 
ir prie jos KOPLYČIOS.

Kad tik Dievas duos gra
žių sekmadienio dienų, įneš, 
lietuviai, tikimės, kad tūks
tančiai katalikų vyks į retas 
ir nepaprastas iškilmes, ku
riose dalyvaus J. E. vysk. 
O’Brien, visa Chicagos lietu
vių dvasiškija ir minios žmo
nių. Lai ši pašventinimo iš
kilmių diena būna istorinė, 
nes toks įvykis labai retas 
mūsų lietuvijoj.

Iš pranešimų matosi, kad 
kolonijų skyrių Marijonų be
ndradarbiai jau pilnai prisi
rengę sutikti skaitlingiausių 
minių, jų priimti ir po pa

šventinimo, ūkyje gražiai pa
vadinti ir pasidalinti įspū
džiais.

Tat, sveiki, sulaukę sekma
dienio, teveda visi keliai lie
tuvius katalikus į Marijos 
Kalnelius, kur lauks įvairus 
programas, Juozo Budriko ga-, 
rsiakallus linksm'ns gražio
mis lietuviškomis dainelėmis, 
tu i p put Antano Janušausko 
orkestrą grieš visokius lietu- 

jviškus šokius, o kiek kitokių 
įvairenybų, sunku aprašyti, 
tik atsilankęs ant vietos ga

ilės patirti.
Visose kolonijose yra pa

imti trokai, kreipkitės prie 
Marijonų bendradarbių, iška- 
Ino užsiregistruokite, o jei 
pasirodys, kad vieno troko 
neužtenka, paims kitų; Taip 
pat galima bus važiuoti ir 
traukiniu. Valandos bus irgi 
paskelbtos šeštadienio ‘Drau
ge’.

Ta'gi, ruoškitės visi ir pa
su rodykime, kad Chicagoje 
lietuvių yra, tat ir padaryki
me taip, kad tos iškilmės at
rodytų tikrai lietuviškai.

J. K

BRIDGEPORT. — Jonas 
P. Evaldas, Keistučio spulkos 
sekretorius tikinus) dienomis 
randasi Springfielde. Išvyko 
atstovauti lietuvių spulkas 
Illinois Spulkų Lygos atsto
vų susirinkime.

UIHV 

laak Old 

lllhen It’s So Ensy 

To Look Voung... 
uiith

ls your hair grey ’
ls it going grey ?
ls it t/fdfe, faded or streaked?

Don’t let these tell-tale marks of age remain. 
They make you look and feel old beyond your 
years. Erose them quickly and simply with 
Clairol which shampoos, reconditions and tints 
your hair back to its own natūrai-looking cotor 
...glowing with youthful highlights...in ono 
triple-oction treatment. —

/-

A»k your boautlcian. Wri»o for FREE booklat, FREI 
advice on caro of hair and FREE boauty analysis.

Not with common, ofd-fosA/oned hoir dytt būt 

HATURALLY...witfc

Ba*aely Klnfl, Clairol, lac., 132 W»il 46th it., Naw York, N. V.
Žleata »«nd žšff Clairol baaklai, MII atf«i«a and Fktl analyila.

AddroM .

City..........................

My Soaullcian l»___..............

DRAUGAS

inžin erijos mokslus. Tėvai nž- susirinkimų birž. 8 d., Liet. 
laiko valgcanųjų daiktų biznį Aud'tofjoj, y:30 valį įvak. 
224Ū \V. Ceitnak Rd. Nuota- galutinam pasitarimui apie 
ka yra Aušros Vartų parap. aviacijos bei sporto šventę, 
choro narė ir gera teatrų lo- kuri įvyks birž. 20 d., Asb- 
Sėja. burn Airporte, prie 83 ir Ci-

P-lė Aniceta šturniaitė yra cero ave. Šis susirinkimas jau 
baigusi biznio kolegijų. Dn- bus paskutin’s prieš aviacijos 
■bar d rbu Sears-Roebuck kom- dienų, todėl visiems svarbu 
panijoj, kaipo knygvedytės dalyvauti.

Valdyba ir Rtng. Komitetą;

PDeš teisėjų. Gfflipė policijos sumuštų praėjusį (sekmadienį sitrieikužančių Repu
blic Steel Co., So. Cbicago, darbininkų, po aptvarstymo pristatyti prieš teisėjų Felony 
teisine.

departamento vedėja. Savo Į 
priežiūroj turi 40 mergaičų.

Šliflbas ir vestuvių pokilis 
įvyks sekmadienį, birželio G 
d. Šliūbas bus suteiktas per 
sumą K) vai. ryto. Po to, ves 
tuvių pakibs bus parapija- 
salėj. Yra sukviesta svečių ir 
viešnių apie 300. Bus daug 
profesionalų, biznierių, gimi
nių, kaimynų ir tt.

Jaunavedžiam linkime ge
riausios kloties naujame luo
me. Rap.

Iš Dariaus - Girėno 
Komiteto Sus-mo

Susirinkimas įvyko 20 d
geg., ‘‘Margučio” redakcijoj. ?......... . . ■® , ... ; ibers gelių ant didvyrių paDalyvavo kone visa komitetoI . * ... ,........................ ... minklo. Žodžiu, iškilmes busnariai ir įvair.os komisijos.

kviesti Amer. legijono Do-1 gali pasidarbuoti laike kar- 
riaus - Girėno postą ir jų 
mažyčių Bugie and Drum co
rps. Lakūnas A. Kiela per 
iškilmes skraidydamas ore

išrinktos rengtis kuoiškilmin- 
giausia paminėti mūsų did
vyrių žuvimo sukaktuves, 17 
d. liepos prie paminklo Mar 
quette Parke. Rengiama turi
ninga ir graži programa, ku
rioj dalyvaus atvykę iš Lie
tuvos svečiai sportininkai. Jie 
uždės ant paminklo vainikų 
ir sugiedos atatinkamų gies
mę.

Susirinkime paaiškėjo, kad 
iškilmių vakare bus leidžia
ma į erdves įvairiaspalvės 
šviesos. Tuo reikalu rūpinas 
adv. Olis, Mickeiiūnas ir^Čei- 
kauskas. Susirinkimui prane 
šta, kad bas padaryta gražių 
paminklo atviručių, kurių pa
sigendama ne tik Amerikoj, 
bet Lietuvoj. Tuo rūpinasi 
Vanagaitis ir Urbonai*. At
viručių galės gauti kiekvie
nas, kuris atsilankys į iškil
mes ir aukos kad ir mažų an- 
kų likvidavimui paskutinės 
skolos už paminklo pastaty 
mų. Atvirutėms dalinti bus 
suorganizuoltia mergaitėj ir 
moterys (iš kiekvienos kolo
nijos po keletu). Talm darbui 
atlkti įgaliota Simoms-Simo- 
kaitis ir A. Bacevičius.

Susirinkimas nutarė pasių
sti Amerikos prezidentui Roo
sevel tui laiškų, prašant pa
daryti tų dieną kokį nors pa-

gražios ir įspūdingos. Visa 
lietuviška visuomenė turi jau
sti pareigos gausiai susirink
ti ir pagerbti mūsų didvy
rius.

V. Rėkus, Komiteto sekr.

Parapijos Piknikas 
Pavyko. Laukiame 

Kamivalo

Specialus Susirinkimas
nivalo, kviečiami, nes bus mū 
sų darbinnkai. Nacionalis Liet. Aero klū-

Grįštant prie pikniko, rei- kas šaukia specijalų draugijų
kia neužmiršti ir Bertulio, 
kuris su savo garsiakalbiu 
linksmino piknikierius lietu
viškais vestuvių rekordais. 
Be to, prie aukotojų reikiu 
pridėti Rugius, kurie pado
vanojo “rosterį”. Piknike tu- 
rėjclme svečių net iš Wauke- 
gano ir iš kitur. Lie tuvy tis

ir klubų atstovų bei narių

DYKAI!

JOT

Bus Nepaprastos 
Vestuvės

‘Cocktail Sbaker,” talpina 
tris paintes. Dykai tašu, kuris 
suras vienų naujų metinį 
“Draugui” skaitytojų ir pri
sius $6.00.

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ

MORGIČIU

Chicagoje ir apielinkėst 
lengvais išmokėjimais 
nupirkimo, pataisymo 
statymo naujų namų.

Išmokam

DIVIDENTAS TJŽ 
PADĖTUS PINIGUS.

Kiekvieno asmens pinigai 
yra apdrausti iki $5,000.00 
per Federal Savings and 
Loan Corporation, Wash- 
ington, D. C.
Dėl informacijų kreipkitės į

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF

CHICAGO.
2202 West Cermak Road

Pbone CANAL 8887

NORTH SIDE. — Pavnsa- 
rinis parap. piknikas pavyko 
gerai. Nei nelaukta tokių re
zultatų, bei tokio linksmo ir 
draugiško 4bario piknikierių. 
Visi darbininkai dirbo išsi
juosę, ypač sąjungietės pas:- 
žymė.jo padarydamos pelno 
netoli šhmte dol.

Piknikas pavyko ir dėl to, 
kad buvo , suaukota piknikui 
reikmenų: valgio bei gėrimo, 
kai kurie yra aukoję ir pini 
gaiš. Prisidėjo su auka: Sin
kevičienė, Šadbaras, Janavi
čienė, C. Kišonas, O. Valai-v
tienė, Krivickienė, Pet.raitie- 
nė, T. Stankus, P. Šimkienė, 
Mare nkevičienė, Rutkauskie
nė, Mačekonis, Stungienė, 
šniaukštienė, Dambrauskas, 
Deksniai, Maskolaičiai, Ka- 
rečkai, Kizelevičiai, Kupčiū
nai, Mordon, Drasdauskas, 
Dargužis, Rėkus, Ramoška, 
Šakys, Sotkienė. Maaienė,

žymėjimų, kadangi mūsų d d- • Stankienė, Kizelevičienė, An-

WEST SIDE — Aleksas ir 
Ona Šturmai, turį tavernų 
2462 J31ue Island ave., šiomis 
dienom:s yra labai “busy.” 
Mat išleidžia savo vienturtę 
dukterį Anicetų už Felikso 
Kraujelio. Jaunavedis ir nuo
taka yra plačiai žinomi šioje 
apylinkėje.

Feliksas yra baigęs aukštus

Uzbonas. Talpina dvi kvor
tas. Tinka visiems. Dykai tam 
kurs gaus vienų naujų “Drau
gui” skaitytojų pusei metų ir 
prisius $3.50.

vyriai buvo Amerikos pilie
čiai ir U. S. A. kariai.

Nutarta pasiųsti laiškų pa
rkų bordo direktoriams pra
šant daryti žygių greičiau 
baigti taisyti parkų apie pa
minklų. Tuos du dalykus at
likti įgaliotas komiteto pirm. 
adv. Wasalle. Kad iškilmės 
būtų įdomesnės, nutarta pa-

druškevič.ienė, Bulkevičins, 
Kizelevičius. Aukotojams kle
bonas ir parap. komitetas la
bai dėkingi.

Po pikniko, tuojau parapi
jonai imasi už karnivalo, ku
ris prasidės ateinantį penk
tadienį, birž. 4 d. Bus tai no- 
tfthsaidiečiams naujanybė ir 
todėl visi jo laukia. Kurie

AAilIions prefer this "flavor 
that is different"
Pamėginkite šį naujų Sala i 
Dressing. Nauju būdu iš
plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE— 

FAR MORE-OF THE COSTLY INGREDIENTSI

CLASSIFIED
PARDAVIMUI TAVERNA

Parsiduoda taverna lietuvių koloni
joj. Priežaatie — vienai moteriai 
persunku. Sutiksime priimti part
neri-

4200 So. Campbell Ave.
PARDAVIMUI pigiai geras kam

pinis grooerio biznis išdirbtas per 
daug metų. Einame j Tavernos biz- 
n), 3455 Lituanica Avenue.
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIE- 

RUGTOJAS
Kas norite namu9 iSvalytl ir tš- 
popieruotl, tai kreipkitės J ;

J. Purtokas 
6425 So. Richmond St.

Tel. Hėmlock 2573 

Buy gloves with what 
it savos

Nerelk mokėti 50c už 
dantų mostj. Listerine 
Tooth Pašte gaunama po 
25c. Tėmyk, kaip gerai JI 
veikia. Jų vartodamas per 
metus sutaupai 33.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25*

Manant statyti sau naują namą 

ar pcrtaisvti seną, pastaukite

JOHN VILIMAS
Contraetor and Bnilder,

6739 So. Maplewood Ave., 

Telefonas PROspeet 1185.

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVE 

Malevos, Aliejui, Stiklai ir 
VARNISAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANai 6850

PARDAVIMUI MŪRINIS NAMAS 
Pardavimui 5 kambarių mOrinis na
mas su stikliniais parčiais. Pilnai 
sudėtos attiko (viršutinės užlos) 
grindys. Geras base men tas. Namas 
netoli Morųuette Parko. Rep. 7622. 
Kreiptis: Mr. M. O'Connor, 6544 
Francisco Ave,
PARDAVIMUI NAMAS IR B<

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WHOLESALERIAMS!
Dabar pas mus galite guull tikros Llctuv i Akos Valstybines Degti

nes importuotos iš Lietuvos.
(Mes ir visi mūsų darbininkai esame tikri lietuviai.)

UTII4TY I,IQUOR DISTRIBUTORS, INC.
5931-33 S. Ashland Ave.

Telefonuokite bile laiku, Prospect 0746

SUTAUPYKITE SIUOS KASTUS
Tai yra pilnos kainos už finansavimą jūsų vartoto kart 
GENERAL MOTORS INSTALLMENT PLANU, inimant 
pilnų suprantamų apdraudų, padengiant ir “collision.”
Nemokėtas 12 Mėn. 12 18 Mėn. 18

Balansas Fin. Kaina Notų Fin. Kaina Notų
$150.00 $34.20 $15.35
200.00 44.68 20.39
250.00 48.56 24.88
300 00 50.04 29.17
350.00 50.56 34.24
370.00 50.72 35.06
400.00 52.28 37.69

KAM MOKĖTI DAUGIAU KITUR?
Pirkite čionai garantuotų GEROS VįALTOS vartotų 

automobilių šiomis žemomis kainomis.

MILDA AUTO SALES
BUICK IR PONTIAC AGENTŪRA

806 West 31 st Street Tel VICtory 1696
Chicago, III.

75.12
75.52 
75.68
79.52

20 84 
24.20 
24 76

26 61

Vieno aukščio namas su bizniu — 
notlons. 4 gyvenamieji kambariai. 
Karšto vandens apšildymas. Dviejų 
karų garadžlus. Didžiausias barge
nas — viskas už 34,800. ješti »l,600. 

2443 W. 71 St.

PARDUODU ARBA MAINYSIM 
DVIRATI

Parduodu už 38.00 dvlratj (bleycle), 
■u single tire, nauji bearingsai. va
žiuoja. kaip naujas. O Jei turite nau
ją dvlratj vertės 326, o negalite iš
mokėti, tai aš paimsiu , matnus ir

I duosiu priedų tiek. klek verta.
Taipgi parduodu radio 9 tūbų, 

didelis console, arba mainysiu ont 
naujo dviračio, arba camera, arba 
krutamiems paveikslams imti ma
šinos.

<1002 So. Fairfield Ave.
I (2-ros lubos)

PIGIAI LOTAS

30x125 Marųuette Parke. 67 St, Ir 
Campbell Ave. Geras dėl bungalow, 
dviejų flatų, arba pabudavoslm na
mą pagal jūsų norą.

Matykit
JOSEPH VILIMAS 

6800 S. Mapiewood Ave.
Tel, HEMlock 2323

KRIAUČIŲ SAPA
Pardavimui kriaučių Ra pa. Hollman 
mašina. Pirmos rOSles jranklai. Ren
da 326. Karštu oru apšildymas. Dar
bo visada {valias. Pašaukite Went- 
worth 3972.

REIKALINGA MERGINA

Tuoj reikalinga mergina dirbti ran
kinėj skalbykloj. Kreiptis;

Clarkton Hand I^undry
2360 N. Clark St.
Tel. Mohawk£220

Reikalauja

Alaus ir minkštų gėrimų iSvežio- 
tojų. Reikią turėti patyrimo. Komi
so sąlygos. 3033 Archer Ave. Nati

onal Lager Beer, - -___


