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Rytoj šventinama Marijonų Seminarijos koplyči
DAUG 2KDN!U RENGIAS! 

DALYVAUTISIOSE IŠKILMĖSE
J. E. Vyskupas W. D. O’Brien 

atliks šventinimo apeigas
“Tikimės, kad į mūsų semi

narijos koplyčios pašventini
mą rytoj suvažiuos daug tau
tiečių, kad būti liudininkais 
svarbaus istoriško įvykio”, 
pasakė mūsų dienraščio ats
tovui gerb. KUN. JONAS 
JAKAITIS, Marijonų Pro
vincijolas Amerikoj, kuris 
daug rūpinasi Seminarijos ko 
plyčios statymo reikalais. 
“Kai bus pašventinta koply
čia ir kai įrengsime auditori
ją, Seminarijoj pasidarys 
daugiau vietos ir dėl to kasdie 
ninis Seminarijos mokslo dar
bas ir klierikų auklėjimas eis 
sėkmingiau. Nuoširdžiai esame 
dėkingi lietuvių visuomenei, 
kad ji mums padėjo pastatyti 
taip reikalingą Seminarijai ko 
plyčią ir laukiame, kad rytoj į 
pašventinimo iškilmes musų 
darbų rėmėjai gausingai suva
žiuos” — taip kalbėjo KUN. 
PROF. J. .VAITKEVIČIUS, 
Marijonų Seminarijos rekto
rius.

Visa. Seminarijos vadovy- 
bė, taip pat ir auklėtiniai, ku
riems teko nemažai pavargti

ir padirbėti, besirengiant prie 
ryt dienos iškilmių Seminari
joj, laukia, kad į pašventinimą, 
suvažiuos visi, kuriems rūpi 
kilnieji katalikybės ir lietuvy
bės reikalai.

Pašventinimo apeigas atliks 
JO EKSC. VYSKUPAS VV. 
D. O’BRIEN, asistuojant ku
nigams ir klierikams. Tai pra 
gidės 11.-45 vai. dieną. Koply
čioj bus atlykytos iškilmingos 
šv. Mišios su asista. Giedos 
klierikų choras. Pamokslą sa
kys iš Romos atvykęs GERB. 
KUN. A. CIKOTA, Marijonų 
Vyriausias Vadas. Svečių su
važiuos ir iš tolimesnių Ame
rikos miestų.

Po koplyčios pašventinimo 
ir po visų bažnytinių apeigų 
Seminarijos ūkyje įvyks link
smas piknikas ir tęsis iki va
karo. Surengta specialė prog
rama. Pikniku rūpinasi Mari
jonų Rėmėjų Draugija. Pra
šomi' ir čia gausingai daly
vauti.

Marijonų Seminarija yra 
Hinsdale, III. apie 20 mylių 
nuo Chicagos. ,

Z1SSTVAT1KANRS nenutrauks

Ss SANTYKIŲ SU VOKIETIJA
Šventasis Sostas laikysis 

konkordato sąlygų
LONDONAS, birž. 4, —

Anglijos vyriausybė pagami
no “saugumo” planą ir, Pran 
cūzijai pritariant, pasiūlė I- 
talijai ir .Vokietijai, kad jos 
galėtų grįžti patroliuoti Ispa
nijos pakraščius.

Šio plano pagrinde svar
biausias tas, kad Ispanijos 
pakraščius patroliuojančių ke
turių valstybių karo laivai 
bendrai veikia visais pakraš
čiais, bet ne paskirai, kaip i- 
kišiol yra. Iš ispanų radikalų 
ir nacionalistų gaunama ga
rantija, kad jie nepuls karo 
laivų patroliavimo zonose. 
Pasitaikius iškrypimui iš ga
rantijos, visų keturių valsty
bių karo laivų viršininkai su
taria, kas turima daryti.

Vietos diplomatiniuose šiuo 
ksniuose kalbama, kad Vokie
tija yra linkusi grįžti atgal 
patroliuoti pakraščius. Tačiau 
savo prestižo išlaikymui siun
čia daugiau karo laivų į Vi
duržemio jūrą. Šis Vokietijos 
žygis Angliją, tiesiog sirg- 
dina.

Taip pat ir Italijos nusista
tymas savarankiai veikti Is-

•* panijos pakraščiais Anglijai 
sukelia daug riipesties. Dėl to 
Anglijos Italijos santykiai 
pradeda painiotis.

VATIKANAS, birž. 4. — 
Romoje ir Berlyne paduota 
žinių, kad būk Vatikanas nu
traukia santykius su Vokieti
ja.

tą prieš Cbicago kardinolą^ 
Vokietija reikalauja iš Šven
tojo Sosto, kad jis “atitaisy
tų” Chicago kardinolo “ne
teisingus” pareiškimus apie

Tas yrai klaidinga. Vatika- nacius ir kad už tuos pareik 
nas pirmutinis nenutrauks i kimus “atsiprašytą” Vokieti, 
santykių. Galės daryti nacių!jos.
valdoma Vokietija. Bet ir ta
da Vatikanas laikysis konkor
dato sąlygų. ,Apaštališkas nūn 
cijus rengiasi aplankyti Vati
kaną ir Popiežiui asmeniškai 
pranešti apie Katalikų Baž
nyčios stovį Vokietijoje.

Vokietijos atstovas Vatika
nui išvyko į Berlyną, pat-ei-

Načiai to pat ir iš"J. Vals
tybių vyriausybės reikalavo, 
kai andai New Yorko miestąt*
majoras uždrožė Hitleriui ir 
jo agentams. #

Vokietija dar nėra paskel
bus, ar ji nutraukia santykius 
su Vatikanu atšaukdama savo

kęs Šventųjam Sostui protes-1 atstovą.

Ispanu nacionalistai apgaili amui 
savo vada -
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ITALIJOS SANTYKIAI SU 
VOKIETIJA DAUG

GLAUDESNI

Plieno pramonėje abi puses pasirengia 
i griežta kova

Tarp darbininkų reiškiasi judė
jimas naujų'unijų klausimu

Nekaltai Pradėtosios Švenčiausios Panelės paveikslas, 
kurį Jo Šventenybė Popiežius Pijus XI per kun. Jakaitį, 
Provincijolą, aukojo ryt šventinamos Marijonų Seminarijos 
koplyčiai.

CI.O. paskelbtas plieno pramo 
nėję streikas, kuriam dalyvau
ja api? 78,000 darbininkų So.
Cbicago-Calumet rajone ir 
Maboning slėnyje, Ohio, did
žiausiu pasiryžimu vykdomas.
Sužinota, plieno kompanijos 
nusprendusios nepasiduoti, 
kaip jos sako, C.I.O. diktatū
rai. Tas reiškia, kad abi pu
sės pasirengia į atkaklią kovą.' KOMUNISTAI JUNGIAS SU 
Kompanijos turi daug pinigo,! SOCIALISTAIS 
bet darbininkai turi galią, ku

dos, užtektų jau įvykusio A- 
merikos Darbo federacijoje 
susiskaldymo.

Savo keliu dėl įvykusių So. 
Cbicagoj kruvinų riaušių dar 
bininkų vadai planuoja trauk
ti tieson policiją, o valstybės 
prokuratorija — darbininkų 
vadus.

MEKSIKOS VYSKUPAI IŠ
AIŠKINA APAŠTALIŠKĄ

LAIŠKĄ

Ryt šventinamoji Marijonų Kunigų Seminarijos koply
čia. Už koplyčios matomi Seminarijos rūmai

SUSEKTAS SĄMOKSLAS 
PRIEŠ KANCLERI

GAISRAS SEATTLE 
DOKUOSE

MEXICO, birž. 3. — Mek
sikos vyskupų pildomasis ko
mitetas paskelbė ganytojišką 
laišką, kuriuo išaiškina Šven-

i tojo Tėvo Pijaus XI apašta
lišką laišką Meksikos vysku- 

j pams ir kunigams ir tame lai
ške nurodymus mokyklų švie- 

1 tūno reikalu.
Vyskupų laiškas nukreiptas 

prieš valdines sočiai istiškas 
mokyklas, nuo kurių tėvai ka
talikai turi savo vaikus sau
goti. Socialistiškos mokyklos 
yra perdėm bedieviškos.

ROMA, birž. 4. — Premje
ro Mussolinio pasitarimais 
su Vokietijos karo ministerių 
fieldmaršalu von Blombergu 
tarp abiejų šalių užmegsti 
glaudesni politiniai santykiai.

Vokietijos karo ministeris 
turėjo paskirus pasitarimus 
su Mussoliniu, užs. ministerių 
Ciano ir generalinio štabo 
viršininku maršalu Badoglio.

Be to, jis dar atlankė ban
domosios aviacijos stotį Gui- 
dona ir kitus Italijos ginkla
vimosi centrus.

BEPROTE MOTERIŠKE 
BAŽNYČIOJE

VVILKES BARRE, Pa., 
birž. 4. — Beprotė moteriškė 
Mrs. Anna Makovska, 42 m.

ri tvirtesnė už viską.

C.I.O. vadams daug nesma
gumų daro reiškiantvsis tarp 
darbininkų sąjūdis sudaryti 
nepriklausomas unijas ir at
naujinti darbus. Spėjama, kad 
tai pačių pramonininkų, žygiai. 
Neduok, Dieve, dar daugiau 
skaldytis darbininkams. Ro-

ORAS
CHICAGO SRITIS. — Ret 

kartomis gali būti lietaus; va
kare ir rytoj vėsiau.

Saulė teka 5:12, leidžia
si 8:22.

PARYŽIUS, birž. 4. — Ži
niomis iš Maskvos, trečiojo 
internacijonalo (komunistų) 
vadai pakvietė antrojo inter
nacijonalo (socialistų.) vadus 
susilieti krūvon. Sako, tas 
būtinai reikalinga variuoti Ls- 
panijos radikalus.

VIENNA, birž. 4. — Polici
ja susekė sąmokslą prieš Au
strijos kanclerį Kurt von 
Schuscbniggą.

Sakoma, planuota jį užmuš
ti su bomba iš oro jam lan
kant savo žmonos kapą.

SEATTLE, VVasb., birž., 4. 
— Vietos dokų Connecticut

PRAVEDĖ PAROLIŲ RE
FORMŲ BILIŲ

SPRINGFIKLD, III. birž. 
4. — Legislatūra pravedė pa- 
rolių reformų bilių. Pasiųsta 
gubernatoriui. Nežinia, ar jis 
patvirtins.

NUKIRTO ŽYDELIUI 
GALVĄ

BERLYNAS, birž. 4. — 
Mirties bausmė galvos nukir
timu įvykdyta J. V. jaunam 
piliečiui Helmuthui Hirsch, 
teismo nuteistam, už “sąmoks
lą” prieš nacius.

VITORIA, Ispanija, bitS, 
4. — Ispanų nacionalistų vaj 
dovybė didžiai apgaili lėktuvu 
nelaimėje žuvusį savo nepa 
rastai gabų šiaurinės ar 
vadą gen. Molą. Kaip 
taip visose nacionalistų 
domose srityse gilaus geda- 
lo paraiškai vėliavos pusiau 
stiebų nuleistos.

Si netikėta nelaimė trttn^. 
pam laikui supainiojo ir pa* 
kenkė nacionalistų žygiamiL ’ • Wprieš Bilbao ir Madrido fron
te.

Gen. Franco nauju vadą 
prieš Bilbao paskyrė gen. P* 
Davilą, o Madrido frontui -4 
gen. ,A. Saliąuet

Žuvęs gen. Molą buvo 46 ra. 
amžiaus.

Padėka

Seminarijos vadovybė reiš
kia savo gilų ir didelį dėkin* 
gumą visiems tiems, kurie di* 

amž., neseniai paleista iš be-į dėlėmis ar mažomis aukomis
pročių įstaigos, penkių vaikų 
motina, naktį kažkaip patekoDARBININKAI STREI- 

prieplaukoje kilo gaisras. ,An- KUOJA PRIEŠ VVAGNERIO į Sugar Notch miestelio kata
trąjam dokų aukšte buvo su
krauta kiek tai pakraščių sar 
gybos šautuvinių patronų, ku 
rie ėmė sproginėti.

Gesinant keturi ugniagesiai 
sužeista. Apie 100,000 dolerių 
nuostolių padaryta.

9 ŽUVO BUŠO LIEPS
NOSE

REDDING, Cal., birž. 4.— 
Ties Shiloah Springs apvirto- 
ir sudegė Greyhound busas. 
Žuvo 9 asmenys.

AKTO VYKDYMĄ
MCKEESPORT, Pa., birž. 

4. — Apie 500 darbininkų su
streikavo Columbia Radiator 
kompanijos fabrike prieš VVa
gnerio darbo akto vykdymą. 
Tai nauja problema.

MADRIDAS, birž. 4. — 
Nacionalistų smarkioji artile
rija nutraukė šio miesto rarii- 
kalų džiūgavimus dėl žuvusio 
nacionalistų vado gen. Molą. 
Bombardavimu dideli nuosto
liai padaryta.

likų bažnyčią.
Beprotė nudraskė viską nuo

altorių, nuplėšė paveikslus nuo 
sienų ir pagaliau įsilipo į bo
kštą, kaip ji sakėsi, nuversti 
kryžių. Lipdama užkliuvo už 
varpo virvės ir varpo garsas 
sukėlė miestelio gyventojus. 
Susibėgo žmonės ir ją vos 
“nuprašė” nuo bažnyčios sto 
go. Paimta į ligoninę.

Cbicago policija pašovė ir 
suėmė paroj i uotą plėšiką J. 
Murray, 6315 So. Green gat

pagelbėjo seminarijos bažny
tėlę pastatyti. Tiesa, koply
čiai daug dar ko trūksta! 
kaip vargonų, įvairių rakau? 
dų, bažnytinių aparatų, įvai* 
rių reikalingų papuošalų Die
vo namui. Be to, dar mus ša
nkina didelis pluoštas nemo
kėtų statybos sąskaitų. Ta
čiau tikimasi, kad šviesesnio
ji visuomenės dalis, sblyg iš
galės, ir toLiaus rems Mari
jonų Vienuolijos lietuvišką
sias įstaigas.

Tėvai Marijonai

Hinsdale, DI. s
Birželio 1 d., 1937 m, ^5

i



e nT? A UG A S

“DRAUGAS”

LITHUANIAN DAILY FBIEND
Publiabed Ikaily, Exc<-pt Sunday. 

■ĮJB8CRIPTION8: One Year — >6.0(1; Slx Montha
— >3.50; Three Montha — 12,00; One Month — 75c. 
Europe — One Year — ,7.00; Six Months — $4.00; 
Copy — .03c.

Advertlalng ir “DRAUGAS” brlnga beat reaulta. 
Adverllaing ratea ou applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave., Chicago

“DRAUGAS”
Skelbimų kainoa prisiunčiamos pareikalavus.

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius. 
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina,

C t neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tika- 
I pašte Senki ų.
Redaktorius priima — nuo 4 vai. Ugi 5 vai. popiet. 
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 

Metama — >6.00; Pusei melų — >3.50; Trims mėne
siams — >2.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose val
stybėse prenumerata: Metama — >T.00; Pusei metų 
— |4.00. Kopijų — ,03c._____________________________

Dar Žingsnis j Priekį

Amerikos lietuviai katalikai daug dide
lių darbų yra nudirbę. Jie pirmieji pradėjo 
organizuotis į draugijas, j parapijas, pasta
tė šimtus gražių bažnyčių, daug parapijinių 
mokyklų, ligoninę, užlaiko keletu prieglau
dų. Jų paretina išaugo kelios st’prios ir gau
singos lietuvaičių seselių vienuolijos, kurios 
vadovauja pradžios mokykloms, užlaiko ke
lias mergaičių akademijas. Tautinį ir kul
tūrinį darbų jos dirba plač.u užsimojimu.

Kaip jiastebite iš mūsų dienraštyje de
damų pranešimų, rytoj llinsdale, lll. (Ma
rijos Kalneliuose) J. E. Vyskupas V. 1). 
O’Brien pašventins Lietuvių (Marijonų) Se
minarijos tik kų užbaigtų, statyti koplyč ų. 
Vadinas, dar vienų žingsnį pažengėme į 
priekį.

Neabejojame, Seminarijos Koplyčios pa
šventinimo proga ryt susirinks gausingos 
žmonių minios, kad pasveikinti Tėvus Mari
jonus, kurie taip šauniai tarnauja mūsų vi
suomenei ir kurie savo darbuose didelę pa
žangų daro.

Tėvų Marijonų pradžia Amerikoje bu
vo labai kukli. Prieš 24 metus jų tik du 
(a. a. kun. F. Kudirka ir kun. Kazokas), 
arkiv. J. Matulevičiaus lydimi atvyko į 
Chicagų ir prisiglaudė prie kun. dr. A. Sta
siukyno, Šv. Kazimiero Seserų kapeliono. 
Nieks tada ir manyti nedrįso, kad sulygi
namai ta p trumpu laiku tos vienuolijos pro
vincija Amerikoj išaugo į tųfciųi stiprių or
ganizacijų, įsteigusių ir užlaikančių visų ei
lę religinių ir tautinių tvirtovių.

1926 m. llinsdale įsteigta lietuvių ko
legija. Kolegijai šilaičiai augant, llinsdalio 
patalpos pasirodė per 'mažos. Dėl to susiras
ta ir nupirkta nauja kolegijai vieta Thomp
son, Conn., kuii taip pat jau darosi ankšta 
ir yra dalelis reikalas statyti erdvesnius rū
mus. Pažanga aiški.

Prieš keletu metų įsisteigia Marijonų 
Seminarija. Bet ji neturėjo nei koplyčios 
nei auditorijos. Pirmasis jos lektorius a. a. 
kun. V. Kulikauskas (vienas iš Tėvų Mari
jonų pionierių), pasitikėdamas lietuvių ka 
talikų duosnumu ir gerašird škumu, pradė
jo statyti koplyčią ir auditorijų. Jo užsi
mojimas nebuvo be rezultatų. Energingam 
Marijonų Provincijolui gerb. kun. J. Jakai
čiui ir naujajam rektoriui kun. prof. J. Vait
kevičiui vadovaujant, koplyčia užbaigta sta
tyti ir, štai, rytoj įvyksta to darbo apvai
nikavimo iškihnės.

Mūsų duosnioji visuomenė dž’augiasi, 
kad jos teikiama parama neeikvojama, bei 
gražiai sunaudojama Dievo garbei kelti ir 
mūsų tautiečių gerovei. Ji džiaugiasi maty
dama, kad darbščiųjų Tėvų Marijonų vado
vaujamos įstaigos daro i>ažangų. Dėl to be
veik galima užtikrinti, kad toji visuomenė 
ir ateityje taip nuoširdžiai ir taip gausiai 
Penis Tėvų Marijonų užsimojimus, kaip juos 
rėmė praeityje.

J. E. VYSK. V. D. O’BRIEN, kuris 
rytoj pašventins Tėvų Marijonų Semina
rijos grųžiųją koplyčių.

* Surinko J. F. N.
KOMUNIZMO PAVOJUS AMERIKOJE

------------------------- Sulietuvino S. Lukas________________
(Tęsinys) | ypatingai

Nuolatinė komunistų užlai- un*j°se 
komų ir vedamų laikraščių 
ir komunistų vadų pagallm, į 
indo labai aiškiai, kad visas 
tas seimas buvo komunistiš-
kus”.

Amerikos jaunimo sąjunga 
antrų savo senių turėjo lie
pos 4-7 d. 1935 metais De
troite.

draugija”.
(6) Komunistų Mokyklos ir 

Vasaros Stovyklos
Komunistai Jungtinėse A 

merikos Valstybėse užlaiko
Pranešdamas'apie šį seimų, su virš 300-mokyklų, kuriose 

rugsėjo mėnesyje 1935 me- prieš valsty b’nis veikimas,
tais Maskvos kominternui, streikavimo būdai ir neapy 
Cil Green pažymėjo, kad ‘be- kanta mūsų valdžiai yra luo
mine; frontas’ buvo sudary- kinama
tas jš su virš^ milijono jau
nuolių. «

Kalbėdamas *apie buvusį 
seimų, Green jifcsakė*

‘Mes nugalėjome kliūtis ii 
pasukome Jaunųjų sų jungų į 
platų bendrų frontų”.

Toliau jis pažymėjo, kad:
‘‘I’o antro senio, Amerikos 

visuose šios

valų pūstelėjimo.” Kam svarbūs yra doros 
principai, Dieviškasis Įstatymas, tam svar
bi ir tautos garbinga ateitis; kam ne, tas 
sjiiauna į bet kokius varžtus, galinčius su
varžyti jo asmeniškuos’us siekimus. Gal šį 
mano teigimų jiatvirtins mažas istorinis fa
ktas. 1926 m. sjvalių 3 dienų vienas tuo lai
ku aukštai pastatytas vyras j>er Šiaulių
gimnazijos sukaktuves pasakė, kad jau lai- kli. Dažnai laiko susiiinki- 
kas esųs giinnaz’jas atpalaiduoti nuo Reli- mus New Yorko 'mieste, Wil- 
gijos ir Tautybės prietarų. Matome, koks kas Baniuose, Pa., Philadel- 
tamprus ryšis tarp religijos ir tikrojo tau- pbijoje, Detroite, Pittsburghe, 
tiškuiiio. Daug taurių žmonių nustojo mūsų Cievelande, Chicagoje, Los 
Tėvynė, jos gražiausi žiedai, geriausi sūnūs Angelėje, Seattle ir kituose 
krito įvairiuose mūšio laukuose. Ir datai- dide|iuoM miestuose”, 
vienintelė viltis jumyse, vyrai, jaunuoliai. Trefias Alnerikos jaunin,0

Kaip ilgai žibės vidinio religingumo lieps- sųjungos seimas, laikytas lie- 
nelė mūsų jaunuolių š’rdyse, kaip ilgai spin- pos 3, 4 ir 5 dienų 1936 me
dės iš jų akių kilnių idealų šviesa, taip ii- taįs> Cleveland, Obio, išsirin- 
gai nesibijosime dėl savosios Tėvynės ryto- ko sau pirmininkų Wil- 
jaus. Ne vien samanotų lūšnelių, bet ir jo- j:am w llinckiey. šaukiant
se kybančio kryžiaus meilė žada mums gar
bingų rytojų. Tai aliarmiškas laiko reika
lavimas, tai šauksmas jiagallios, kurs aidi iš 
žmonijos viršūnėse iškilusių protų. Kas šį 
gyvenimo re'kalavimą pirmas išgirs, supras, 
įvertins ir juo persikus?

Kaip Kiti Vertina Lietuvių Menę

‘‘L. A.” žin'omis, estų spauda labai pla
čiai paminėjo šių metų balandžio 'mėnesį 
Taline surengtų Lietuvos meno jiarodų. l-ti- 
kraštis “Paevaleht” jinskelbė net keletą 

Hanno Kompaso straipsnių, kuriuose labai 
plačiai ir išsamiai aptariamos ir vertinamos 
ne tik atskiros jiarodoje atstovautos Lietu

vos meno šakos, bet ir smulkiai aptariami 
mūsų menininkai ir jų atskiri kūriniai. Vie
name iš savo straipsnių autorius, vertinda

mas Lietuvos meno parodą apskritai, tarp 
kitko, jiažynu, kad ji lankytojų dėmesį trau
kė savo “šviežumu, pareinančiu nuo jiar’n- 
kimo drųsos”. Esu, parodos sudarytojai, 
kaip matyti, nesirūpino, ar išstatytieji kū
riniai patiks. Dėl to susidaręs įspūdis, kad 
atvirai Taline lmvo parodyta tai, kas šiuo

Atsiliepimas į Vyrus

Vienas “ŽAu. Pr.” bendradarbis, savo 
stra psayje, pavadintame ‘‘Laiko baisas”, 
taip kitko rašo:

Išgirskime laiko balsą. šiandien, netik 
Kristų Karalių, bet ir Dievų, amžinąjį vi
satos Kūrėjų, norima nustumti į nebūtį. Šių 
laikų ryškiausia žymė, tai beprot’ška min
čių anarchija, kurioje tačiau sutaria didžiau
si priešai: Erodus ir Pilotas, nacionalizmus 
ir komunizmą.-, jirotestan pr’eš liet kurių 
antgamtinę tvarkų ir antgamtinius įstaty
mus. Tačiau didysis genijus šv. Augustinas 
pasakė; “visuomene, nepagrįsta doriniu pa
grindu, yra atremta į smėlio pamatų ir turi 
suirti pr e pirmojo stipresnio ardomųjų gai

Viename vedamame strai
psnyje, išėjusio rugsėjo mė
nesyje 1936 metais, laikraš
tyje ‘National Republic” ra
ndame jiarašyta, kad:

“Tūkstančiai jaunuolių ir 
augus.ųjų dabartiniu laiku į- 
sirašo į vasarines komunistų 
mokyklas, kurių labai daug

laununo sąjunga viauoae 8.08 visa'"e kražte randasi- Dau- 
aaliea kraštuose yra labai vei- 8u'"a iS fl’> mokyklų verkia 

per visus metus ir turi imt 
keturis per metus mokslo lai
kotarpius, o kitos veikia1 t’k 
trumpu laiku ir turi tiktai 
trijų mėnesių mokslo kursų. 
Nenuostabu jei komunistų va
sarinės mokyklos yra moki
niais užkimštos. Kadangi dau 
guma jaunuolių, e'nant įsta
tymais, lankančių valdžios ar 
viešas mokyklas, privalo jas 
mokslo metu be pertraukos 
lankyti,, dėl tos priežasties 
jie komunistų mokyklas gali 
lankyti tik atostogų laiku.

1925 metais komunistai tu
rėjo tik keturiolikoje miestų 
savo mokyklas, o šiandien 
jie turi jas beveik kiekvie
name mieste”.

šį seimų, vienas komunistų 
laikraštis pažymėjo, kad yra 
numatoma net 3,444 atstovų 
nuo 1,500 draugijų, turinčių 
apie 2,500,000 narių, seiinc 
dalyvaus. Šitų, jis pažymėjo, 
ne vien tiktai komunistų jiar- 
tija ir su virš 300 jos tauti-
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darbi ninku sporto

Jaunų komunistų lyga pra
valo veikti, kad tautinę stu 
dentų lygų padarius labai di- 

1 dek*, apimančia visų šalį,

<

Toliau tam pačiam rašiny-
niam veikime kuopų sudarys, je randame, kad:
liet taip pat Y. M. C. A., YW 
CA, bažnyčios, ūkininkai, mo
kiniai, maži valstybių valdi
ninkai ir įmonių unijos.

Pasirodžius vienam iš sei
mo vedėjų Earl Broivder, ko
munistų partijos numatytu a 
smerkiu į Valstybės preziden
tus, buvo laukiniu džiūgavi
mu ir žviegimu sutiktas jau
nųjų se:nio dalyvių Cievelan
de. ,'Browder nustatė 19:16 me
tams, rengiančioms pervers
mus partijoms, rinkimų lai
kui veikimų. Jis kreipėsi į

metu Lietuvoje meno srityje padirbama, o!jaun'n,ib kviesdamas jį susi
jungi i ir suardyti dabartinę 
konstitucijinę tvarką. G’d 
Green, jaunų komunistų są
jungos vadas, kurį pernai ru- 
gpiūeio mėnesyje Maskvos ko 
'munistų vyriausybė, dėl jia-

nebuvo stengtasi kų nors ypatingai jiarinkli 
vien tik užsieniams. Čia liauno Konipustus 

jiabrčžia, kad toks lietuvių atvirumas, visų 
ji’rma, yra vertas padėkos ir reikalauja pa
našaus atviro laikymosi ir iŠ estų pusės. 

Minėtas autorius ypatingai plačiai pa
rašė apie Talino jiarodoj savo kūrinius iš- sėkmių, pakreipime Amerikos

stačiusius mūsų skulptorius ir gra f kus, la
bai šiltais žodžiais apie juos atsiliepdamas. 
Tapybai jis taip pat paskyrė tikrai platų

ir išsamų straipsni, kurį 
kelliė balandž’o 19 d.

‘Paevaleht” pas-

Plačiai apie Lietuvos meno j m rodą Ta
line parašė ir kiti estų laikraščiai, ypač

jaunimo pirešvalstybinin vei 
kiman, paaukštino, taip pat 
seime kalbėjo. Tapgi ten ka
lbėjo ir komunistas negifes 
Angelo Herndon, kuris taj/o
nubaustas kalėjimu G vargia j 
valstybėje už priešvalstybinį;

‘Vus Lesti” ir “Valui Maa”. Tuose strai p- veikimą.
sniuose mūsų menininkų Talino parodoje iš
statytieji kūriniui vertinami šiltais žodž’ais.

Antverpeno žurnalas “De Yolksgazet” 
šių metų gegužės ri d. įdėjo Franckeno Įsi
rašytą ilgų iliustruotą straipsnį apie lietu
vi] poezijos menų. Straipsnio autorius ap
rašo lietuvių liaudies poeziją, pailiustruo
damas jų pavyzdžiais, o taip pat modernią
ją lietuvių poetinę kūrybą. Autorius mini 
iš mūsų poetų Maironį, Binkį, Put nų, Balį 
Sruogų ir deda jų kūrinių pavyzdžių.

Jo Šventenybė Popiežius Pijus XI laimina Marijonų Semi
narijos vadovybę ir auklėtinius. Čia matome rašte sakoma: 
“Šventasis Tėve, Marijonų Vienuolijos Provincijolas Ameri
koje — kunigas Jonas J. Jakaitis, puolęs į Jūsų Šventeny
bės kojas, nuolankausiai prašo ypatingojo Apaštališkojo Pa
laiminimo sau, naujai įsteigtosios Marijonų Seminarijos Rek
toriui, Profesoriavus, Auklėtiniams, jų Tėvams ir Seminari
jos Rėmėjams.” Po šiuo raštu matomas Popiežiaus parašas 
reiškia, kad Jo Šventenybė prašymų išpildė ir savo Apašta
liškąjį Palaiminimų suteikė.

Abrakam Markoff, kuris taip ir tvirčiausių socialistų jėgų,

“Įstaiga, sukėlimui pinigų, 
praplėtimui ir palengvinimui 
svarbesnėse komunistų moky
klose mokymo būdų, kuri bu
vo 35 E. 12th Street, Ne\v 
York City, kų tik užs’darė. 
Iš pranešimo matos, kad me
tinis šios mokyklos naujų 
mokinių skaičius siekia apie 
10,000. šimtai ‘nioknių nebu
vo galima priimti dėl to, kari 
mokykla neturi vietos jiems 
patalpinti. 1925 metais ši mo
kykla J»er metus turėjo tik 
570 mokinių. Mokinių skai
čiaus augimas yra labai žy-

jiat yra ir visų Amerikoje 
esančių komunistų mokyklų 
direktorius. Jį neseniai pa
sveikino net komunistų par
tijos vyriausybė, jo trisdeši
mties metų priešvalstybinio 
veikimo proga ir dešimties 
metų sukaktuvių proga, kaip 
jis yra komunistų mokyklų 
direktorius. Jaunųjų komuni
stų lyga, kaip yra pranešta, 
į šių vasarinę mokyklų, pri
žadėjo net 350 mokinių at 
siųsti.

Los Angeles 'mokykla, kuri 
savo didumu ir svarba yra 
panaši į New Yorko mokys
iu, yra įsteigta 1923 metais. 
Ją įsteigė komunistų parti
jos vadas Clarence llatha- 
way ir, ją atidarant, pažy
mėjo, kad ji yra dalis to vei
kimo, kuris turį j visas šio 
krašto dalis išsiplėsti. Ame 
rikos viešųjų darbų fondas 
(Garland fund) šioms moky
kloms davė tūkstančius dole-

mus. Priešvalstybinių veikėjų rių. Atidarant šias mokyklas,
noras yra, padidinti savo į 
staigas taip, kad jose galėtų 
net keliolika tūkstančių mo
kinau sutilpti. Mokyklą veda

Septintam tautiniam Ame
rikos jaunų komunistų lygos 
serme, kuris buvo birželio 22- 
27 d. 1934 metais, tarp dau
gybės nutarimų vienas buvo 
toks:

“Jaunų komunistų lyga pri i GERB. KUN. A. CIKOTO, 
valo sustiprinti savo pries-
valstybinį partijos veikimą

kalliėtojai išsireiškė, kad *bc 
revoliuci'jinio mokslo, negali 
būti nė jokio perversmo’. Mo
kyklų tikslas, išmokinti mo 
kinius ^evoliucijinio mokslo 1 
ir veikimo. Hathaway viešai 
jiasakė: “Mums reikalingas 
mokslas ne proto išlavinimui, 
bet veikimui.

...Mes mokome savo jauni
mą, kad Jungtinių Valstybių 
konstitucija neprileidžia da
rbininkų prie valdymo ir kad 
jie privalo reikalauti, kad ji 
būtų pakeista”.

Neseniai vienas New Yor
ko mokykloje kalbėtojas pa
sakė, kad “Mes savo mokyk 
lose niokotmės marksizmo ir 
leninizmo, svarbiausių revo- 
liucijinio mokslo dalykų ir

išlavinimui darbininkų vieni
ngumui ir kovai”.

Neseniai Bostono komunis
tai sukėlė reikalingą kiekį 
pinigų, praplėtimai savo mo
kyklos.

Neseniai prie Hudson upės 
jiastatyta nauja komunistų 
mokykla, vadinama Krum- 
bein District Tiaining school.

“Motina” Bloor, žymi ko
munistė ir revoliucijonisb". 
kalbėjo į susirinkusius, pra
dedant naujus mokslo metus, 
Chicagos darbininkų mokyk
loje, kuri randasi 330 So 
Wells Street.

Komunistai netik užlaiko 
nuolatines savo mokyklas, ku 
riose mokymas tęsias be per
traukos per visus metus, bot 
taip pat jie užlaiko ir kores- 
jKindencijos mokyklas. Viena 
Seattle komunistų darbinin
kų korespondencijos 'mokyk
la, kuri randasi 302 Ma ritime 
Building, yra valdoma iš Nevv 
Yorko mokyklų raštinės. 

(Dar negalas)

♦

M.I.C., Tėvų Marijonų Vie- kaip juos kariškoms kovoms 
nuolijos generolas, kuris ry-j pritaikinti”. Markoff išaiški- 
toj dalyvaus koplyčios pasven-

GERB. KUN. J. VAITKE
VIČIUM, Marijonų Se
minarijos rektorius. Jis džiau
giasi, knd visuomenė gausini 
parėmė koplyčios statymo dnr-

sporto studentų ir k.ftų ».-!SC'SS5;' no’ ka<1 « lysi jo pa^ntil.'j's^vhiZs
kymo«i jaunimo rateliuose, o iškilmei pritaikytą pamokslą. Tr& viena iš svarbiausių 'tūkstantinės žmonių minios.
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PO SVIETĄ PASIDAIRIUS

Cicilistų naujyna pirmų sy
kį savo gyvenime išdrūkavojo 
teisingų naujynų, kad patys 
gerieji mūsų vargonininkai y- 
ra plačių pažiūrų žmonės.

Aš, tavorščiai, seniai taip 
mislijau, ba siauražiūriai žmo-' 
r.ės, aišku, negali įžiūrėti, kur 
tina ir kam birbina ar gieda.) 
Kai ir jų akys taps plačia-! 
žiūrios, bendras pruntas savo 
j-omarkuose juos matys taip 
kaip savo ausis.

k vos į Solovkų salas, ar į že
mę, išvalyta 12,000 žmonių, 
iš Leningrado 20,000, iš 
Charkovo 11,000, iš Kijevo 
22,000.

Įdomu, kada Amerikos lie
tuviški balšavikai pradės va
lymų, Ana, gazietose radau, 
kad 1918 m. Pruseika Troc- 
kiui net pinigų ($200.00) pa
skolino. Bet stalininiai jo 
neišvalo. Atžagariai, Pruseikaf 
stalininius rūnija ir valo.

Viename autoritetingame iš 
Maskvos gautame laiške buvo 
parašyta: “Stalinas bijo mir
ties kiekvienų minutę. Būda
mas atsargus, važiuodamos iš 
savo rūmų į Kremlių už 28 
mylių, jis įsako keturiems au
tomobiliams jį sekti. Šiuose 
automobiliuose būna 15 pana
šiai kaip jis aprengtų rusų. 
Kiekvienų dienų Stalinas va
žiuoja skirtingame iš eilės 
automobilyje. Vienų dienų jis 
gali būti pirmutiniame, sekan
čių dienų paskutiniame ir 
pan. Jo priešininkai, norė
dami jį nužudyti, turėtų nu
žudyti 15 kitų vyrų.” (“V.”)

Rodo man vienas bendro 
prunto stikeris pikčerį balša- 
vikų poperoj ir sako:

— Sy, prapesor! Tai Mek-| 
sikės prezidentas. Matai, ra
šo,, kad kazarmėj jis su sal- 
doto žmona polkų šoka...

— Kas čia nuostabaus? Ar 
prezidentas negali šokti su 
paprasta moterimi?

— O mūsų caras Stalinas 
■nešoka...

— Tai kodėl ?
— Ba jis bijo ne tik į ka- 

zarmes nueiti, ale ir Krem
liaus kriepasties išeiti, kad 
kas nors jam kitokios muzi
kos neužgrajytų.

skridimų šonu, apverstu lėk-.liams amerikiečiams. Reikia 
tuvu, pikeravimu ir kt. Jam tikėtis, kad jis, kaip praėju-
skraidant publika pergyveno 
nų vienų šiurpulingų momen
tų ir kiekvienas drel>ėjo, kad 

I lakūnas nesusikultų.
Lakūnas — sklandytojas 

Ožkinis su sklandytuvu “ Bi
ržiečiu” pasklandė viršum 
i Kauno. Tai buv© p'rmoji Bi
ržiečio kelionė.

Lakūnas ir Lietuvos sklatį

Iš LAK dešimtmečio iškilmių Kaune. Kairėj viršuje prez. A. Sinetona su aukštais sve
čiais seka LAK (Lietuvos Aero Klūbo) dešimtmeč’o iškilmes, apačioj kelių dešimčių tūks
tančių minia seka lėktuvų skridimų. Dešinėj masinis šokimas su parašiutais; vidury lakū
nas Pyragius su sklandytuvu Nida. Šis sklandytuvas bus atgabentas į Amerikų ir juo per 
aviacijos d’enų Chicagoj lak. Pyragius bu* iškeltas į orų.

ĮSPŪDINGAI BUVO ŠVĘSTAS KAUNE ndytuvų “Biržietį’’- Ta pa- 
LIETUVOS AERO KLŪBO DEŠIMTMETIS '"'"I p,r“ga buv°

. sklandytuvai: Ginimas’’,
padovanotas Lietuvos miškiGeg. 16 d. Kauno karo ae

rodrome buvo iškilmingai pa
minėtas Lietuvos Aero Klūbo 
(LAK) dešimtmetis.

ršų ir milžiniškai miniai žmo
nių, kuri gražiu lanku supo 
aerodromų, keliant ovacijas, 
Valstybės Prezidentas Anta
nas Smetona, LAK šventėsIškilmėse dalyvavo apie,

r.nonn a* i ■ .komiteto ir aukštųjų, kariniui),(MM) žmonių. Atvyko ir pre i _ 1,11
zidentas Smetona su žmona,
lydimas krašto apsagos mi- 
n’sterio brig. gen. inž. St. Pi

nkų palydėtas, aerodromo vi 
duryje pasakė kalbų. Be to, 
kalbėjo krašto apsaugos mi-

siais metais pasiekęs sklan
dymo rekordų lietuvoje, iš
silaikęs ore su sklandytuvu 
22 vai. 36 min. ir užėmęs IV 
vietų pasaulio sklandyme, gra 
žiai atstovaus Lietuvų ir A- 
į neri k oje.

LAK dešimtmečio šventės 
proga nemaža visuomenėje 
susidomėjimo sukėlė ir atre-

dytojas rekordistas Pyragius,| montuotoji “Lituanica II’’, 
vadinamas Lietuvoje “skrai-Jsu kuria F. Vaitkus perskri- 
dančiu žmogum ’, su sklandy do Atlantu.
tuvu “Nida” atliko tokių 
puikių oro akrobatikos nu
merių, jog iš šalies žiūrint 
atrodė, kati jis valdytų ne 
sklandytuvų, bet eikliausį lė
ktuvų. L 000 m. aukštyje jis 
stebino žiūrovus išnerdamas 
3 karias iš eilės mirties kil 
pas ir padarydamas įvairiau
sių kitų akrobatikos prati- 

*nių.
Ne veltui publika kėlė jam1 

ovacijų.
Lakūnas Pyragius žada šie

met vykti į Amerikų parody
ti savo sklandymo meno bro

f

Koks tai Ivanas CTrencvas 
Varšuvoje, sakoma, išmislijęs 
gramafono plokšteles (rekor
dus) iš šokolado. Esu, kai 
jau kam nusibos kurį plokšte
lė, jų galės suvalgyti.

Gaila, kad dabartinės gra- 
mafono plokštelės padirbtos 
ne iš šokolado. Daugelį jų bū
tų reikėję seniai suvalgyti, 
nes jų muzika per lietuviškas 
ratlio valandas tikrai visiems 
nusibodo

Čainijoj, Lilnan miestely, 
gyventojai sykį pamatė nere
gėtų dyvų: čainiškos žiūrkės 
suėdė katę.

Panašus dyvas anais me
tais, tavorščiai, buvo ir pas 
mus, Amerike — Čikagoj, ka
da čainiškas aliojus suėdė ci
cilistų kumpanę.

rmonto. Aerodrrtno tribūnoje n stcris bri? Ken- ^mentas, 
karo aviacijos viršininkas ir 
šauniųjų Lietuvos lėktuvų

Dariaus-Girėno paminklui 

Kaune viena gatvė j>avadinta 

Dariaus-Girėno vardu. “Kun- 

taplis” sako, kad toji dulkė

ta, siaura su pavojingais grio

viais gatvė turi simbolizuoti 

sunkų lakūnų kelių Išsiruo

šiant ir skrendant į Lietuvų.

Raskejuj stalininiai balšavi

kai dabar valosi nuo trocki

nių. “S.” pranešimu, iš Mas

— Tamsta daug geriau pa
darytum, jei visai nesikištum 
į politikų, — sako diploma
tas kunigui.

— Tos pažiūros ir aš pir
ma laikiausi, — atsakė kuni
gas. — Politika buvo man ne
malonus dalykas.. Į politikų 
tik tuomet aš nutariau pra
dėti kištis, kuomet pamačiau, 
kad politika ima kistis į re
ligijų. Jei politika būtų pa
likus religijų ramybėje, tuo
met aš pirmutinis būčiau pa
likęs politiku ramybėje.

laukė jo kiti Ministerių Ka
bineto nariai, aukštieji kari
ninkai, diplomatinio korpuse 
atstovai ir Ijatvijos ir Esti
jos civilinės aviacijos atsto
vai. Estijos atstovai buvo at
vykę savais lėktuvais.

Aviacijos diena arba šven
tė buvo pradėta trinūs šū
viais, kuriems aukštai, virš 
aerodromo sprogus, ištryško 
trys juostos geltonų, žalių ir 
raudonų dūmų, kurie sudarė 
gražiui tautinės vėliavos iliu
zijų. Po to orkestrams gro-

“Anbo” konstruktorius pulk.; 
inž. Gustaitis ir LAK pirmi I 
ninkas prof. Žemaitis. V sos |I
šventės iškilmės buvo trans
liuojamos per radio.

Pasibaigus šventės atidary
mo iškilmėms, įvyko 4 naujų 
sklandytuvų krikštynos. Po
nia Smetonienė su Švietimo 
ministerių prof. Tonkūnu pa-
krikštijo Biržų visuomenės lė ir Ožkinis.

ninkų, “Aras” — padovano
tas matininkų ir kultūrteeb 
nikų ir ‘Žaibas” — padova
notas geležinkeliečių.

Po sklandytuvų krikštynų, 
jaunieji busimieji lakūnai į- 
vairių gimnazijų mokiniai, 
kurių buvo apie 60, pademo
nstravo savo konstrukcijų a- 
vio modelių ir sklandytuvų, 
kurių nė vienas po keletu mi
nučių išsilaikė ore.

Šios LAK šventės proga, 
kuri truko 4 vai., Kauno vi
suomenė įsitikino, kų gali 
Lietuvos šaunieji civiliai la-' 
kūnai. Šioje LAK šventėje, 
ypatingai pasižymėjo savo1 
d rusi u skraidymu lėktuvais 
lakūnas Dženkaitis ir sklan
dytojai — lakūnas Pyragius

šomis ir aukomis pastatytų 
ir LAK padovanotų didelį ir

jant Valstybės Prezidento ma- gražų žuvėdros išvaizdos skla

Lakūnas Dženkaitis lėktu
vu atliko šiurpių oro akroba
tikos numerių: mirties kilpų,

RINKTYNĖS MINTYS 
KIEKVIENAI DIENAI

vertė
Kun. Ant. M. Karužiškis 

♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦ ♦

Birželio 5-ta Diena

Darykite kų nors šiame ju vo silpnumų ir ėjo ir atliko 
driame, plačiai išbudusiame savo dalį”. Tat pareiga lau
pasaulyje. Judėkite šen ir ten 
žmonijos naudai, jei ne sau.
— Jonas B. Gough.

Geriau kovos diena nekaip 
miego šimtmetis. — Ryan.

kia kiekvieno iš mūsų. Mūsų 
darbas gali neišrodyti ver 
tas atlikimo, kad taip mažas.į 
Bet tai ’mūsų “dalis” ir tu 
ri būti atlikta; ir niekas ki
tas negali atlikti jo dėl mūsų.

Aš skaitau šį dalykų tik -' Gyvenimas, tat, nebūna į nie 
ru: kad kilnus darbas yra kas paverstas svyrav’mu ir 
žingsnis link Dievo^ pakelian-' silpnai* pasidavimais, kaipAsmeniškai vadovaujama 

Didžioji Vasarinė

Ekskursija

Į LIETUVĄ
Ekspresiniu
Milžinišku

Laivu

BERENGARIA 

Birželio 19 d.
Ekskursijų lydės

Cunnrd White Star tarnvbbiinkns 
Nuodugniai kelionės reikahis ištyręs vadas

P. RlfKŠNAITIS
Puiki proga keliauti vienu pasaulio didžiausių laivų. 

Gražūs kambariai, skanus maistas ir puikus C’unard 
patarnavimas 3-sios klasės keleiviams.

TIK ŠEŠIOS DIENOS VANDENIU
Šių Ekskursiją surengė

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoje
Platesnių paaiškinimų teikia jums arčiausias agentas, ar

CUNARD WHITE STAR
346 No. Michigan Avė.,

Chicago, III.

“Būkite gi žodžio vykinto
jai ir ne tik klausytojai” —
Šv. Jok. I, 22.

O kantrūs, norūs žodžio* vy
kintojai — ktirie nepavarg
stančiai garbina prie Viešpo 
ties šventyklos, su šird ims,

I kurias švelnus gailestingu
mas yra išjudinęs prie posi- 

j gailėjimo pusiau dieviškų 
veiksnių ir darbų — o palai
minti, ištikimi Karaliaus vai
kai, kuriems Išganytojo tikė
jimo skydas yra duodamas, 

Ine vienų pilnų auksinę varpų 
jūsų ranka atneš kuomet visi 
pjovėjai susirinks namie — 
danguje! — Ida Scott Tay
lor.

Mes turime mylėti Viešpa
tį, jei norime išmokti Jam ta
rnauti ir laimėti Jam kitu*.
— William Ormist°n.

tis sielų nuo paprastos velė
nos į tyresnį orų ir platesnę 
pažvalgų. — Holland.

Paleisk savo ve’ksmų, sa
vo žodį į visad gyvuojantį, 
visad veikiantį pa*aulį. —-
Carlyle.

Birželio 6-ta Diena

Pagal
f tapeiga*

14.

kiekvienos; dienos

Giminės didvyriai, be abe

tie menki iipelukai, kurie ro
dos suklysta prie kiekvieno 
naujo sutrukdymo, amžinai 
grįždami atgal arba besisuk
dami aplink; nė, iš kitos pu
sės, nesilygink su smarkia, 
triukšminga ir naikinančia 
kalno srove. Tegul tavo ide
alo stipruma* verčiau būna 
kaip jūrų, kurios, kaip žino 
gus puikiai pastebi, ramiau
sioje valandoje vi* siūbuoja
savo nesulaikomų varnienų go 

* ^^’Jybę į kraštų su imperatoriš
ka stiprumo sumano, kuri
juokinsi iš pasipriešinimo.

jones, traukėsi nuo jų darbo,' Pratink savo dvasių prie 
kaip tu traukiesi dabar nuo (ll(kllŲ minZ.jų ir daiktų;
savo, — iš netinkamumo pa
jautimo.

Gale ilgiau negalėdami at-

Mes gulime iš anksto pasa
kyti savo pačių ateitį ir kie 
kvienas yra pranašas tiktai

sispirti prieš pareigos šauki-1 sau pačiam. — William J. 
mų, ‘kiekvienas užmiršo sa-ĮTilley.

Šventės proga buvo lakūno 
Dženkaičio pademonstruotas 
karo aviacijos viršininko 
pulk. inž. Gusta!čio< konstru
kcijos lėktuvas “Anbo IV”, 
kuris per vienų minutę 45 1. 
kampu pakilo apie 1,000 me
trų į aukštį.

LAK dešimtmečio šventė 
buvo baigta simboliniu 10 
parašiutininkų vienu metu iš- 
šokimui iš lėktuvų iš l,0(H) 
m. aukščio. Tai pirma staig- 
mana Lietuvos visuomenei,

(Nukelta į 4 pusi.)

£20.00 NUMAŽINTA KAINA
— ant —

1937 METU MADOS

MAYTAG
PLOVYKLIŲ

PROGRESS
KRAUTUVĖJE

Steliėtimai gera proga šių savaitę įsigyti šių Naujų 
1937 Metų Mados MAYTAG išdirbystės su ketvirtainia 
Aluminum Tub plovyklų ir sutaupyti .. “20.00

Tik apirubežiuotų skaičių turime parduoti už šių su
mažintų kainų.—Paskubėkite duoti užsakymu* tuojau. 
—Mažai tereikia įmokėti, galima išmokėti dalinais mo
kesčiais po 75c į savaitę.
Turime keletu pilnai dirbtuvės pernaujintų MAYTAG 

plovyklių, kurios atrodo ir veikia kaip Naujos. — Spe
cialiai sumažinta kaina — tik .. fl.44.50

Imame senas plovyklas į mainus ir duodame 
didelę nuolaidų.

3224 So. Halsted Street
Tel. VTCtory 4226 Chicago, Illinois

Vedėjas J. KALEDINSKAS

Puri klausyki te mūsų gražaus Lietuviško Programo ry
toj, nedėlioj, 11 vai. ryte iš stoties WGES, 1360 kil.



šeštadienis, biri 5 d., 1937

MARIANAPOLIO STATYBOS VAJUS MOKSLO LAIPSNIAI MARIANAPOLYJE

Sunkių gyvenimo apLinky-, Chieago, III. (jau davė $100). ’ Šų metų kovo 25 d. Con-( 7. Balys Ivanauskai, De- 
bių vere.iaani, tkre'pėmės įi 25. Vladas Rimša, Worces- neetieut valstybės Senatas, troit, Mich. 
plačiųjų visuomenę, prašyda-' ter, Mass. švietimo ministerijai rekome-Į 8. Mikas Šmigelskis, Bos
ini, kad savo aukomis padė'ųi 26. Km. Jonas Bukantu; nduojant, suteikė Marianapo- ton, Mass. 
mums pastatyti reikalingas ■ VVorcester, Mass. , lio kolegijai teisę duoti mo 9. Juozas Kuprevičius, Pro
studentams jKitalpas kolegi- I 27. Kun. Steponas Kneižis, kslo laipsnius. Tokiu būdu, vidence, R. I. 
joje. Lietuviškosios idealog.i-, Nonvood, Mass. (jau davė Mar'nnapolio kolegija galu-' 10. Stasys Vaičaitis, Malin 
jos prieteliai tuojau parodė $100). Į t.nai oficialiai atsistojo gre- noy City, Pa.
savo nuoširdaus palankumo. į 28. Antanina Majauskaitė. į ta kitų mokslo įstaigų šioje 11. Pranas Aukštakalnis,

2. Kazimieras Stadalnikas, ton, Pa. 22. Paulius Sabalis, Anso-
Philadelphia, Pa. Į 15. Albnas Seputa, Broek- nia, Mass.

3. Vincas Dirsė, -Brighton,.,ton, Mass. ( 23. Bronius Radzevičius,
16. Mikas Tamuleviči; s, Minersv I,e, I’a.

Worcester, Mass. į 24. Jonas Petrulis, Ne\v
17. Leonardas Gilis, Way- Haven, Conn.

marth, Pu. Į 25. Albinas Gurklys, Wa

Numatytoj suma sjuirčiri Boston, Mass. 
pradėjo augti. Tiktai ketvir-) 29. Pranas ir Ona Aukšti 
tas mėnuo nuo vajaus prad- kalniai, Dorchester, Mass. 
žios, o jau turime keturias (jau davė $100).
dešimtis šimtinių! I 30. Kun. Jonas Kripas, 11a-

Marlanapolio Kolegijos Ge- rtford, Conn.
rbiamųjų Rūpintojėlių ištisa 31. ir 32. Kun. Benediktas 
eilė. į Gauronskas, Waterbury, Con-

1. Kun. Jonas Vaitekūnas, neeticut.
Providence, R. I. (jau davė 33. Kun. Petras Karlonas,! ties Mokslų Kandidato — A-

šalyje. i Donaldson, Pa.
Kadangi iki šių metų kol?- 12. Antanas Mažukna, \Vor-

C^Joje buvo tiktai) bendras cester, Mass.
ruožas, todėl visi, baigus'ejiį 13. Antanas Miciūnas, Chi
Marianapolio kolegijoje ben- rago, IR.
drųjį ruožų, gali tuos laips- 14. Jonas Šaulys, Wauks- 
nius įgyti. Bendrojo ruožo gan, 111.
laipsniai yra Humanitarinių Į 13. Antanas Ka<ev«j; ;s, 
Mokslų Kandidato ir Prigim-; Providence, R. I.

16. Jurg s Vilčiauskas, Wa
$100).

2. Kun. Augustinas Petrai
tis, VVlorcester, Mass. (jau 
davė $1(0).

3. Kazimieras Vaškevičius, 
(Broekton, Mass.

4. Kun. Jonas Švagždys, 
Brockton, Mass.

5. Kun. Jonas Balkūnas, 
Maspeth, N. Y.

8. Kun. Kazimieras Urbo
navičius', Boston, Mass. (jau 
davė $100).

7. Jonas Kairys, AVaterbu- 
ry, Conn.

8. Kun. Jonas Bakšys, Ro
chester, N. Y.

9. Eduardas ir Leonorą 
Čiočiai, Providence, R. I.

JO. X. Y. Z.
11. Elzbieta Strungytė, New 

York (jau davė $100).
12. Julė Jakavonytė, Bro 

don, Mass.
13. ir 14. Kun. Pius Lekė- 

šis, Maspeth, N. Y. (jau davė 
$200).

15. Kun. Pranas Juras, La- 
vvrenee, Mass. (jau davė $1<K))

16. Kun. Pranas Juškaitis, 
Cauibridge, Mass. (jau davė 
$100).

17. Kun. Juozas Aleksiūnar, 
Brooklyn, N. Y.

18. Kun. Kazimieras Jen 
kus, Bo-ston, Mass.

19. Kun. Pranas Strakaus- 
kas, 1 jowell, Mass.

20. Jo. Ramanauskas, Bro
ckton, Mass.

21. Kun. Juozas Valantie-
jus

Ne\v Br’tain, Conn.
34. Kun. Juozas Kazlaus

kas, Bridgeport, Conn.
35., 36 ir 37. Kun. Jonas 

Ambotas, Hartford, Conn. 
(jau davė $300).

38. Kun. Konstantinas Va
sys, Worcester, Mass.

39. Aušros Vartų Parapija, 
\Vbreester, Mass.

40. Kun. Petras Vanagas, 
Palanga, Lietuva.

41. Kun. Jonas Plevo-kas, 
Cambridge, Mass.

Visiems savo Geriesiems 
Prieteliams davusiems, žadė
jusiems ir besiruošiantiems 
šelpti mūsų numatomųjų sta-

ssociate of Arts and Associa- 
te of Sciences. Šie kandida
to laipsniai duoda studentui 
teisę siekti Humanitarinių 
Mokslų ir Prigimties Moks
lų Bakalauro ir Magistro lai
psnių.

Ateinantį 1937 metų rude-
nį Marianapodyje atidaromi i iadelpsia, Pa.

terbury, Conn.
17. Albertas - Plentą,

Bois, Pa.
18. Jonas Savukynas, Pilts- 

ton, Pa.
19. Bronius Mažukna, Wor 

cester, Mass.
20. Jonas Lukšys, Nevv Phi

Du-

Mass.
4. Jeronimas Andrulionis. 

Shenandoah, Pa.
5. Eduardas Kiveris, Broo 

klyn, N. Y.
6. Vladas Alinskas, Brad

dock, Pa.
7. Antanas Bambalas, Chi 

cago, III.
8. Juozas G udana vičius, 

VVorcester, Mass.
9. Eduardas Kundrotas 

VVorcester, Mass.
10. Aleksandras Petravi-1 

čius, North Adt&ns, Mass.
11. Juozas Mekšraitis, Mi

nersville, Pa.
12. Pranas Kašėta, VVilkes- 

Barre, Pa. . . I13. Juozas Stanionis, Cum-. 
bola, Pa.

14. Jonas Šakočius, Pit*s-

I 25. Albinas 
Jonas Mikelionis, Du- terbury, Conn.

, Bois, Pu.
į 19. Antanas Dranginis, Cti- 
mbola, Pu.

20. Juozas Remeika, Bloom- 
field, N. J.

21. Jonus Petrauskas, Gnr- 
dner, Mass.

26. Augustinas Petraitis, 
Cbicago, III.

27. Petras Alisai skas, Sim
pson, Pa.

i 28. Benediktas Marčiulionis 
I < ,(Goodman. VVisc.

(Tęsinys 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI
LIETUV;Ai DAKTARAI

laL vAflU £>4D

OR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJA* IA CHIRURGAS
2158 VV. Cerinak Road 
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Ketvergais pairsi sutarti
2305 So. Leavitt St. 

TeL OANal 0402

du nauji departamentai: Hu
manitarinių ir Prigimties mo
kslų. Pirmojo departamento 
dekanas bus kun. dr. Alfon
sas Jagminas, antrojo — pri- 

Įgimties mokslų magistras Je
ronimas Rickevičius.

Kandidato laipsnį Maria 
napolio kolegija teikia vi-

tybų reiškiu gilaus dėkingu-i sietus savo studentams, bal
ino. , gusit'ios .bendrąjį kolegijos

Kun. Dr. J. Navickas, MIC 1 ruožų ir išlaikiusiems exaini- 
■ 1 ■ ■ rsr- ., ---------- 1 na rigorosa. Kurie studentai

21. Stasys Lukšys, New Psi- 
ladelphia, Pa.

22. Leonas Pečiukevičius, 
Philadelphia, Pa.

Šie Marianapolio- kolegijom 
aliumnai, jei išlaikys kolegi
joje examina rigorosa, galės 
gauti Humanitarinių Mokslų 
Kandidato — Associate of 
Arts laipsnį:

L Andrius^ Naudžiūnu s, aBo 
ston, Mass.

SO METŲ PRITYRIMAS 
Akya egaaminuojamofl — akinia 

pritaikomi

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS 

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

nuo 1:30 iki 8 vai. vak.
TaL OANal 0523

DR. A. J. MANIKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VIRginia 1116 4070 Archer Avė.
Valandos: 1—3 jtopiet ir 7—8 v. v.

Kasdien išskyrus seredų, 
sekmadienj susitarus.

Birželio, Liepos ir Rug|tiūeio ntėiie- 
siais nebus valandų popiet, bet nuo
10—12 ryto.

Tel. Ofiso:
LAFayette 4017

Tel. nmnų:
HEMlock 6286

DR. A, 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

& 8—9 P. M.
Trečiadieniais ir Sekmadieniais 

pairai sutartį

DR. P.. ATKOČIŪNAS
DA WTTRT A A

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

3147 So. Halsted St., Chicago 
Paned., Sered. ir Subat. nuo 2—9 ♦.

Rez.:
2426 W. 69 St.

AMERIKOS LIETU7TTT DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

AVIACIJOS DIENA 
LIETUVOJ

(Užbaiga iš 3 pusi.) 
kai tiek parašiutininkų pa
sipiltų padangėje. Visi para
šiutininkai laimingai pasiekė 
žemę. Parašiutininkų tarpe 
buvo 2 moterys: lakūnė Lio- 
rentaitė ir stud. Civinskaitė 
ir 8 vyrai: Heūdrikis, Aš/.nen- 
skas, Marcilion’s, Martinkni- 
tis, (lyras, Žaltauskas, Bal
čiūnas ir Vasiliauskas.

Nors Lietuvos civilinė avi 
acija tebėra jauna, bet per 
10 metų pasiekė to, kuo jau 
galima didžiuotis. Ji turi jau 
keliolika lėktuvų, keliolika 

Waterbury, Conn. (jau sklandytuvų, keliasdešimt la-
davė $100).

22. Viktorija Remeikienė, 
įBloomfield, N. J.

23. Kun. Vincas Puidokas, 
AVestfield, “Mass.

24. Kun. Ignas Albavičius

kūnų ir kelis šimtus sklan
dytojų. Tikint Lietuvos vi
suomenės nuoširdža parama 
ir aukomis, per ateinantį de
šimtmetį, reikia tikėti, ji iš
augs dar kelis kartus. Tsb.

mokėsi toliau šių mokslų sri
tyje, jie gauna minėtus laips-1 
nius be kvotimų; jiems užten- 
ka pristatyti Marianapolio 
kolegijos mokslo baigimo di- I 
plonių ir bent vienų me4ų 
(dviejų semestrų) išeitus mo
kslus kitoje mokykloje.

Šie Marianapolio aliumnai, 
baigusieji bendrąjį studijų 
ruožų, gali gauti Humanitari
nių Mokslų Kandidato — As
sociate of Arts laipsnį BE 
KVOTIMŲ:

1. Jonas Kamandulis, (Bro
ckton, Mass.

2. Jonas Baltrušaitis, Broo
klyn, N. Y.

3. Mikas Juodka, Lawrence,
Mass.

4. Juozas Dambrauskas, E- 
Lzabcth, N. J.

5. Pranas Morkūnas, Wor 
cester, Mass.

C. Vincas Sabas, Boston,'4712 Sq. ASHLAND AVĖ. 
Mass. i Phone Boulevard 7589

ROOFLESS
• PLATĖS

Tel.
WKNT.

7442

Nupigintos kainos ant visko. 
Smulkūs lr lengvi lAmokėjimai

DR. B. H. SCHEFFER
Dantistas per 25 metus 

<1239 SO. HALRTKn STREET 
Aee Thealre Bldg.

AKIŲ GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMCTKICAI.I.Y AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aktu įtempime, kurh 
esti prtežaMtbnt galvos skuud.'Jliiit 
svaigimo, aklu aptemimo, nėr v uotu 
mo, skaudamu aklų karMi. utl’ais.. 
trumparegyste lr toliregyste Priren
gia teisingai akinius. Visuose atst'i- 
klmnose egzaminavimas daromas se 
elektra, parodančia mailauslaa klai
dos. Speciaiė atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys a»l- 
utisomos. Vslandos nuo lo ik! 8 « 
Nedėlioj nuo lu iki 12. Dnogeiy at- 
sttiklaPŲ akys al Mainomos ln- akiniu. 
Kainos pigiaa kaip pirmiau.

PER VIRŠ DVIDEŠIMT METŲ GERIAUSIA VIETA PIRKTIS 
PASITIKfiTINĄ VARTOTĄ AUTOMOBILIŲ BUVO EMIL 
DENEMARK, INC.... TEN JOS VISADA RASITE DIDELĮ PA 
SIRINKIMĄ GARANTUOTŲ AUTOMOBILIŲ VISOKIŲ Iš- 
DIRBYSČIŲ 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 
ANT IŠMOKĖJIMO APDRAUDA DYKAI.

EMIL DENEMARK,
Buick - Cadillac - LaSalle

3860 Ogden Avė. Tel. Crawford 4100

Swley 9329 
I>r. K. Nurkuitis

daliu r yra >u 
Ur. tV. Fat,

17 47 \V. Chicago Avė., 8519 Com-
merclal Avė. So. Chicago, III. Pri
taiko naujus akinius ir putalso se
nus. Valandos: 9 vai. ryto Iki 9 v. 
vakaro.

LIETUVIAI ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 
2201 W. Cermak Road
Metropolitan State Bank name 
Valandos kasdien nno 9 iki 5 
Panedelio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais nno 6 iki 9 
Telefonas OANal 1175 

Namai: 6459 S. Rockvvell SL 
Telefonas REPublic 9600

KAL & ZARETSKY
- LIETUVIAI ADVOKATAI

6322 So. Western Avenue
VALANDOS:

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

Seredoj ir Petnyčio.į nuo 2 iki 6 v. v. 
Subatoj nuo 12 iki 6 v. v.

TeL Proepect 1012 
Res. TeL Republic 6047

DR. A. J. SHIMKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 4300 S. Fairfield Avė. 
Tel. LAFayette 8016

VALANDOS:
2—4 popiet — 7—9 vakare 

Trečiadienais ir Sekmadieniais 
pagal sutarti.

Tel. Ore. REIIilillc 76M 
Melrose Park 620

DR.A.R. LAURAITIS
DENTISTAS

2423 Weet Marąuette Road
Antrad., Uulvlilad. h oenktadieniali- 

9-12 v. rytą; 1-B p. p.; 6-9 v. v. 
Šeštadieniais nuo 9 v. r. iki 1 p. p.

161 Broadway 
MELROSE PARK, ILL.

Pirmadieniais lr trečiadieniais nuo 
10 v. r. iki 9 vai. vakaro 

S<4tadleniais nuo Z v. Iki 9 v. v 
Sekmadieniais pagal sutarties

CLEMENT J. SVILOW
LIETUVIS ADVOKATAS

33 North La Šalie Street
Chieago

Telephone CENtral 1840 
Res. 3351 Irving Pk. Blvd.

Tel. KEYstonc 5286 
Vai. pagal sutartį * '

6322 So. Western Avenae
PROsneet 1012

Telephone: BOUIevard 2800

JOSEPH J. GRISH
LIETUVIS ADVOKATAS

4631 South Ashland Avenue 
Res. 6515 S. Rockwell Street 

Telephone: REl’ublic 9723

ĮVAIRŪS DAKTARAI
I

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 iSskiriant sek
madienius ir trečiadienius

DR, A. P. STULGA
DANTŲ GYDYTOJAS 

3259 S. Halsted Street
CHICAOO. ILL.

DR. CHARLES SEGAL
OIT8A8

4729 So. Ashland Avė.
3 kabot

CHICAOO, ILL 
Telefonas MIDway 28W
onso VALANDOS: 

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

DR. MAURICE KAHN
OYDTTOJAH IR OHIKURGAM 
4631 So. Ashland Avė. 

TeL TARda 0994 
Rea.: TaL PLAaa 2400

VALANDO8:
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 dienų

Tel. Office Wentworth 6330 
Res. Hyde Park 3395

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

Valandos 2—4 po pietų, 7—8 v. vak. 
■ėskyn,M »»r«ln,ni» »r a,ihHb,m,n

Res. 6958 So. Talman Avė.
Res. Tel. OROvehill 0617 
Office Tel. HEMlock 4848

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

Vai. 2—4 ir 7—9 vak.
Ketv. ir Nedaliomis susitartu 

Rubatoma ClceroJ 
1 446 So 49th Ct.

Nuo fi 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

Rea. 6951 S. Maplewo«od Av.
Tel. HEMlock 3977 

Trečiad. ir Sekmad. pagal sutartį
! šoštailicniais nuo 7-9 vai. vak.

2423 W. Marąuette Rd.
_______________Tol HEMlock 4848

Tel. BOUIevard 7043

DR. G. Z. VEZEL’IS
DANTISTA8

4645 So. Ashland Avė. 
arti 47th Street

Vai.: nno 9 ryto iki 8 vakare 
Seredoj pagal aptarti______

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

Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
PHYSICIAN and 8URGE0N 

4645 So. Ashland Avenue 
Ofiao Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vaL 
Nedėliomis pagul sutarti

Ofiso Telef. BOUIevard 7820 
Namų Telef. PROapect 1930

ret CANa! 6133

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Seredomik ir Nedėl. pagal autartį 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonai REPublic 7968

Tel. Ofiso BOUIevard 6913-14 
Rea. KENwood 6107

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

756 West 35th Street

Office Phone Res and Offiee
PROapect 1028 2359 8. Leavitt St.
VeLt-4 pp. ir7-U vak. GAKaiUIM

DR. J. J. KOWAR
(K0WAR8KA8)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2403 W. 63rd St., Chicago-

Nedėllom Ir Trečiadieniais 
Pagal Sutarti

Ofiso Tel. VIRginis 0036
Rezidencijos Tel. BEVerly 8344

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 Archer Avenue
Ofiso vėl.: 2—4 ir 6—8 p. m. 

Rezidencija
8939 So. Olarsmont Avė. 

Valandos 9—10 A. M. 
Nedėliomis pagal sntartj

Tel OANa' 0357
Rea. PROapect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted Street
Reaidenei.ia: 6600 So. ArtesiHn Avė 
VALANDOS: 11 ryto iki 3 popiet 
________ 6 iki 6 va I va k n rn

Chicagos lietuvių Iv. Kryžiaus li
goninė, kaip jų pripažino American 
Medical Association ir American 
College of Surgeons, yra Clasg A 
rUiee. Tai yra, aukičiansi Ameri
kos medikaliai autoritetai mflsų li
goninę priskyrė prie geriausių Ame 
rikos ligoninių. Reikalo naudokitės 
jos patarnavimu 2700 W. 69th 8L, 
tel. HEMlock 6700.

Naudokitės patarnavimu tų daktarų, dentistų, advokatų ir biznie
rių, kurių skelbimus matote DRAUGE
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WISCONSINO LOVIŲ MS
Vardinių Balius pildys garsioji solistė, Geno

________ vaite Klevickuitė. Taipgi ir
KENOSHA. — Birželio 13i kiti be’, kitos atsižymėję dai-

d., Šv. Petro svetainėje, 1 v. 
popiet, įvyks vardinių Imlius, 
pietus, kuriuos pagamina ge
rai išsilavinusios kenošietės 
šeimininkės, o pr e stalų pa 
tarnaus apsukrios jaunos me
rginos. Po puotos bus kon
certas, kurio žymiųjų dalį iš-

Į nos, meno ir muzikos srity
je iš Kenošos ir Chieagos da
lyvaus koncerte. Tik paskubė
kite įsigyti {Mirenguno tikie 
tus, kuriuos Kazimieras - An
tanas šarauskas su savo pa- 
gelhiniuku s sėkmingai skiri-

I

džia po platųjį Kenošos mie
stų ir jo apylinkę.

Koplyčios Pašventinimas

Marijos Kalneliuose, Hins- 
dale, III., rytoj 11:45 vai., Či
kagos laiku, J. E. vysk. W.
D. O’Brien, D. D., šventins 
pirmųjų lietuvių Amerikoje 
sdm nari'jos koplyčių. Istori
nis ir nepaprastas įvykis. Iš 
kilmės bus didelės ir gausin
gos, nes jose dalyvauja ne 
tki chicagiečiai, bet ir iš apy
linkės, ir net iš tolimesnių 
miestų, kaip tai, R&cino, Ke 
nošos, Waukegano, Rockfor- 
do ir kitų. Raciniečiai ir Ke- 
nošieciai jau sparnus ištiesę, 
kaip tik rytoj prašvis, dum
ti į Marijos Kalnelius, Mari
jonų ScmnarijoK koplyčios 
pašventinimo iškilmėse daly
vauti. Dieve juos laimink lai
minga kelione ir geru pasise
kimu.

Jubiliejus
Praeitų mėnesį, mūsų geri 

ir veiklūs parapijiečiai VIa-' —
das ir Elzbieta Ališauskai mūsų uolieji parapijieč ai: Jo žės 31 dienų parapijos labui 
šventė 25 metų žonatvės si-Į nas Druktenis, Julius Klevic- ir padarė daugiau negu bu-

G. Kle viekai te, Kenosha, Wis., lietuvių gra 
žialtalsė dainininkė.

Peoples Krautuvėse
.J U NE B R I D E S

DIDIS

Išpardavimas
Gražiausių Namam Reikmenų 
Mažiausioms Kainoms Mieste 

BRANGIOS DOVANOS JAUNAVEDŽIAMS

Naujos mados miegamų kambarių setai, 3-jų dalių 
veri i $120.00- Dėl šio išpardavimo kaina sumažinta, 
tik ................................................................... *77.50

K it i Bedrom setai, didis pasirinkimas nuo

$35.00 iki $195.00

Papuoškite savo virtuvę arba dinette kambarį su 
Naujos Mados Setu — Šis breakfast setas kaip paro
dytas padarytas iš aržuojo medžio, stalo dydis 34x44 
kaip uždarytas — galima padidinti iki 5 pėdų — 
Krėslų sėdynės apmuštos su spalvuota skurele — re
guliarė vertė $50.00, per šį išpardavimą sumažinta 
kaina ..............  ................................................ $'‘29.95

Šie Naujos Mados Aukštos 
Rūšies Gražūs ir biriai pa
daryti Parlor Setai, verti Dėl Gero Poilsio Dabar 

$135.00, parsiduoda po Pirkite $18.00 vertės, nau- 
89.50 jos mados springsiniai

mat rasai tik užKiti nuo
*29';>0 *195™’ *9.95 •

Lcntįrūs Išmokėjimai Pritaikomi Visiems 
Didelė nuolaidų už senus baldus, mainant ant naujų

rURNITURE
t AN U F AC T U B I NO COM»A.N'

4179-83 Archer Ave. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. LAFayette 317,1 Tel. HEMiock 8400

CHICAGO. ILLINOIS

dabrinį jubiliejų, l^ai gerasis'kis, Petras Pilitauskas, Si- 
Dievulis jioms laimina ir duo monas Laurynaitia, Aleksan- 
da gerų sveikatų susilaukti dras Krau.įalis, Silvestras Či- 
auksinio jubiliejaus. K .A. A. K. žikas, Jonas Kundreckas ir, kyklos mokinių baigimo nio- 

Šv. Petro bažnyčios vidaus Ksaveras Kučevskis, kuris ir kslo metų gražiojo programo, 
atnaujinimo darbas .jau pra- kontraktų padarė šilumos nau kurs įvyks birželio 20 dienų,
dėtas. Šilumos naujai 
mai įvedimo pradžių

vo manyta.
Prašau, taipg', nepamiršti 

ir įsigyti tikietua mūsų mo-

riste- jai sistemai įvesti. Šie vyrai j parapijos 
davė nuoširdžiai dirbo visų gegu - popiet.

svetainėje, 4 vai.

LIETUVOS BANKŲ VEIKLA RODO EKONOMINĖS 
BŪKLĖS PAGERĖJIMĄ

f/.š kooperacijos banko meti-:Diskontuotų vekselių
nio susirinkimo). 

KAUNAS. — Balandžio 
mėn. 18 d. įvyko Kooperaci
jos banko metinis akcininkų 
susirinkimas, kuriame dalyva
vo 42 akcininkai, atstovauda
mi 2,736,000 litų akcinio kapi
talo iš bendro akcinio kapita
lo 3,(XX),000 litų.

Metinį banko valdybos var
du pranešimų susirinkime pa
darė banko valdybos pirmi
ninkas V. Kviskas, Savo eile 
pažymėjo, kad praeitais me
tais banko veikime įvykęs žy
mesnis g^rojon pusėn persi
laužimas. Metinis banko ba
lansas, lyginant su 1935 m. 
balansu, nedaug yra padidė
jęs, tačiau atskirose jo poli
cijose yra įvykę nemaža pasi
keitimų. Daugiau išlaidų, be 
skolų nurašymų, pareitais me 
tais bankas turėjo ir dėl di
delio savo namų remonty.

Bankas savo skolas praei
tais metais sumažino, jas su
mažino ir banko skolininkai.. 
Indėliai l>anke tuo tarpu per 
praeitus metas padidėjo 1,- 
200,000 litų, šiais metais dar f 
padidėjo 300,(KMJ litų ir todės f 
banke pradėjo daugiau susi
daryti laisvesnio kapitalo. 
Smulkaus kredito draugijų 
reikalai pernai žymiai pagerė
jo, jų Mutacijos planas vyk
domas sėkmingai. Labai daug 
prie .,ų geresnio susitvarky
mo yra prisidėjusi viešėjo 
atsistatymo įstaigų ir įmonių 
insj ekcija, griežtai draugijas 
revizuodama. Daug padėčiai 
pagerinti padėjo ir išleistiej* 
nauji kredito srities įstaty
mai.

Viao praeitų metų lianko

s. m.
sausio 1 d. buvo lt. 3,501,899,- 
30, trumpalaikių paskolų lt. 
8,911,146,56, ilgalaikių pasko-

1 d. liaukas turėjo 185,163 iš 
jų sudarė kredito kooperaty
vai, 1 — kiti kooperatyvai 3 

į— kooperacijos sųjungos, 3 
— nckooperaityvai, 2 — fizi
niai asmenys. Banko kredi
tais naudojosi didesnis koope
ratyvų skaičius, nei yra kari
ninkų, Š. m. sausio 1 <1. ban-ilų lt. 1^22,350,25,"’ protestuo 

tų vekselių lt. 120,180,08. Bankui buvo skoJinbri 226 kredito

Pagerbtas kun. Marąuette. Be bažnytinių pamaldų, ku
rios atlaikytos Šv. Vardo katedroj, kun. Marąuette, ryšium 
su jo gaminio 300 metų sukaktuvėm, pagerbiamas ir mili- 
tarėni aprigekn. Kun. Marąuette buvo pirmas baltas žmogus 
apsistojęs toj vietoj, kur dabar stovi Chicago. *

G83 ūkininkai; jie turės išau- 20,0(X) tonų. 
ginti 80,082 tonas cukrinių' Numatoma, kad iš šių me- 
runkelių. Tuo būdu viso šie-,tų cukrinių runkelių derliaus 
met runkelius pagal sutarties; bus pagaminta apie 270,000 
augins 5,676 ūkininkai. Jie iš- maišų cukraus. Atrodo, kad 
augins ir pristatys fabrikams 1 šitokio kiekio vidaus rinkai 
159,924 tonų cukrinių runke
lių. Pereitais metais cukri
nius runkelius pagal sutartis 
augino 4,591 ūkininkas. Pa
gal .sutartis į fabrikus buvo 
priimta 140,700 tonų cukrinių 
runkelių (nemažia runkelių 
priimta ir be sutarčių,). Tuo 
būdu šiais metais augintojų 
skaičius padidėjo visu tūks
tančiu ir runkelių kiekis arti

visiškai pakaks.

Asfhma Cause
Fought in 3 Minutes

B; dlssolrlne and remavlng mucu* ar 
phlegm that cause* strangling, chokfng. 
Asthma attaeks, the doctor's prescrlptlon 
Mendaco rearore* the cause of your agany. 
Mo smokes, no dopes, no lnjecttons. Ab- 
soJutely tasteless. Starte work ln 3 minutes. 
Bleep soundly tontght. Soon feel well, years 
younger. stronger, and eat anything. Oaar- 
anteed aoompietely satlstactory or money 
back. If your druggist la out ask hlm to 
order Mendaro for you. Don't suffer another 
day. The guarantee pruteete you.

PLATINKITE "DRAUGĄ’’

DIDŽIOJI “DRAUGO” EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

kooperatyvai ir 12 kitų koo-1 
peratyvų.

Viso indėlių bankas š. m. 
sausio l d. turėjo lt. 6,200,- 
797,61 praeitų metų sausio 
1 d. ll. 5,060,936,77. Bevilčių; 
skolų ir kt. viso praeitais me
tais buvo nurašyta Ii. 88,381,- 

144.

Banko pajamos, palygin- 
! ti yra labai kuklios. Bankas 
verčiasi iš visai mažų procen
tų skirtumų, jo ir adminis
tracijos išlaidos, lyginanti su 
kitais panašaus didžio ban •
kais, vra mažesnės, sudaro 

turės progos tai padaryti Ma- (jk api(, 2- vis|J
rianapolyj vasarinių kursų yig0 pai„m|J prMjtai8 nH.,ais
IIH 1' Isuikas turėjo it. 984,897,11.

MananapoUo Kolegijos su.
Vadovybė i (jaro pajamos į.; paskolų.

IliVtCTĖHIlAC CII Susirinkimas praeitų metųUIAIlIUIRIAo OlLrnlilA banko apyskaitų, visų praei
tų metų grynų pelnų paskyrė 
banko atsargos kapitalui. Iš
rinkta nauji banko valdomieji 
organai.

ko turtas (kilnojamas ir ne
kilnojamas, pastarasis It. 902, 
617,59) siekė lt. 955,452,17, 
kapitalai lt. 3,118,446,81.

Viso akcininkų š. m. sausio

Mokslo Laipsniai 
Marianapolyje

(Tęsinys iš4 pusi.)

29. Antanas Blažaitis, Pitts
burgh, Pa.

30. Jonas Parulis, Worces- 
ter, Mass.

Norintieji laikyti kvotinius

ENER6UA, MAŽINA 
SVEIKATA

Neleisk, kari užkietėjimas maži..- LIETUVOJE 5,700 CUKRI- 
tavo gyvenimo malonumus. To AU_tų . .

kia padėtis mažina tavo gajumą ir 
entuziazmą. Gali būt bnvo gaivos 
skaudėjimo, menko apetito, nemi
gos priežastys. Jūs jaučiatės susty- 
rę.

Kam kentėti pusiau ligotai die
nas, kuomet jūs galite atitaisyti už
kietėjimą, kilusį dėl menkos kieky-

GINTOJŲ

KAUNAS. — Ūkininkai, 
norintieji cukrinius runkeliu* 

bės. Tą gali padaryti gardžiu aug- į nuginti, turi sudaryti sutari) 
hu akc. “Uetuvo* cukraus’’meniniu maistu.

Milijonai žmonių vartojo Kello
gg’® All-Rran sn (tatenkinanėiais bendrove. SlCIlls metams to-
rezultlatais. Labaratorijų įSbandy- kj(KM sntartv* jau baigiamo* 
mai rodo, kad jie yra saugūs ir 
veiklūs.

Viduriuose All-Bran sugeria dvi
gubai daugiau vandens, negu pats , 
sveria ir švelniai iftvnlo vidurius, i fabriko rajoik cukrinius run- 
Ar tai ne geriau tokį maistą var-angjn? flkininkait

jau
pasirašyti. Iš jų paaiškėjo, 

i kad Marijampolės cukraus

toti, negu silpninančias pilės ir vais- 
lt. 19,891,- tua.

Valgyk po du SaukStu kasdien. Į, •
Tris aykiuR dienoj sunkiuose atsi- ;K

Paskolų bankas yra išdavę* tikimuoae. Valgyk su pienu, vaisiais runkelių, 
per 13 *u puse milijono litų. Krikai* B^u^cSeek.’’ raJoue runkelius augino 2,-

balandas usvestas 
676,51.

kurie turės išauginti ir fnlni- 
priatatyti 79,842 tonas 

Pavenčių fabriko

u

Iš New Yorko 1937 m. 

Liepos-July 2 d.

NEW YORK — KLAIPĖDA

Per Gotlienburgij-Kalmarą

Išplauks moderniškam motorlaivy

GRIPSHOLM

Ekskursija, Išplauks gražiausiam vasaros laiko. l^iive mandagus 
patarnavimas, skanus maistas, nepaprasta Švara. {domi kelionė 
per Švediją: iš Golhenburjfo geležinkeliu j Kalmarą, apie 6 va
landas, Iš Kalmp.ro laivu "MARIEHOI.M" j KLAIPĖDĄ apie 18 vai.

Manantieji šią vasarą aplankyti I.ietuvą — kviečiami dalyvauti šioje 
Bkaltlingoje ekskursijoje. i žslsakyklte laivokortes daitar.

LAIVOKORČIŲ KAINOS
Trečiąja klase------------------------------------------------- $97.50
Turistų klase-------------------------------------------— $134.50

(valdžios mokesčiai atskirai)
Sutaupysite pinigų pirkdami laivakortę 

ten ir atgal
Informacijų ir laivokorčių kreipkitės

Draugas Publishing Co., Ine.
Travel Department 

2334 So. Oakley Ave., Chicago, m.

SWEDISH AMERICAN LINE

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

Tel. YARDS OHOO

Kalmp.ro
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VIETINES ŽINIOS
Astuoniolikiečių

Piknikas

Rytoj visi keliai veda j Vy
tauto daržą, kur įvyksta Die
vo Apvaizdos parapijos pik
nikas. Prie šitos pramogos 
per ilgę laikę buvo uoliai re
ngtasi. Gerb. svečius, kurių 
tikimasi turėti pilnę parkę, 
aštuoniolikiečiai maloniai pri
ims ir užtikrina jiems šau
nias vaišes. Linksmę progra
mą išpildys pagarsėjęs roz- 
landiečių dainininkių “Šachar 
Machar” choras ir taipogi 
“drapiežnas dzūkas” Bance- 
vičius su savo golijotais. O 
kę besakyti apie mūsų biz
nierių chorą? Gerb. klebonas 
ypatingą kvietimą siunčia aš- 
tuoniolikieeių bičiuliams, bu
vusiems aštuoniolikiečiams. 
Visus nuoširdžiai kviečiame 
praleisti su mumis gamtos 
prieglobstyje gražią pavaka
rio dienelę. Kvieslys

Serga A. Simutienė

Užvakar naktį. į lietuvių 
Šv. Kryžiaus ligoninę išvež
ta Angelė Simutienė, “Dr.” 
redaktoriaus žmona. Yra prie 
žiūroje dr. A. Rakausko.

Prieš kapų puošimo dieną, 
betaisydama savo tėvelių ka
pą Šv. Kazimiero kapinėse,

IR BOKITE UŽTIKRINTI, KAD GAUSITE 
GERĄ ŠALDYTUVĄ

1. — Žemesnė temperatūra išlaikys produktus šviežiais
nuo 2 iki 5 kartų ilgiau.

2. — Didesnis drėgnumas vidury, palaikys tą natūralų
sultingumą.

3. — Norge kainos yra žemos. GALTTE PIRKTI
LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS.

JAU TURIME!
1938 metų ZENITH radijušai pralen
kia visus kitus. Ateikite, pamatykite, 
pasiklausykite! Geriausi visam pasau
ly. Lengvi išmokėjimai.

R. sevelt Fumiture Co.,
2310 West Roosevelt Road 

CHICAGO — Phone: SEEIey 8760

Ine.

žolėmis užnuodijo abi rankas, 
kuriose pasidarė žaizdos nno 
odos įdegilno. Tai paveikė į 
visą organizmą ir pasidarė 
gyvas reikalas vešti ligonę į 
ligoninę.

Pastaruoju laiku A. Simu
tienė uoliai darbavosi Moterų 
Sąjungoj ir Amerikos Lietu
vių Sporto Komiteto moterų 
skyriuje. Taip pat daug pa
dėjo savo vyrui Federacijos 
ir LRKSA reikalų vedimo da
rbuose. Tikimasi, kad už sa
vaitės ji vėl galės grįžti pr’e 
savo kasdieninių darbų.

Beje, šiomis dienomis A. Si
mutienė drauge su Šegždienc 
ir A. Valančiūnaitė planavo 
vykti automobilium į Tmop- 
son, Conn., savo sūnų iš Ma- 
r anapolio kolegijos parsive-1 
žti. D-gė

Esame Pasiruošę
MARQUETTE PARK. — 

TT. Marijonų rėmėjai smar
kiai rengiasi prie pašventini
mo seminarijos koplyčios se
kmadienį, birželio G d.

Trokai jau užsakyti: eks- 
pre^ninko ir taverno savini
nko P. Norkaus.

Paskutinis trakas išeis 10 
valandą nuo bažnyčios. Tikie- 
tas 35c augusiems, vaikams 
su tėvais 15c (be tėvų vai
kai nebus leidžiami).

hr irn 4 «

Vaišina pikiietininkus. Dukros streikuojančių Youngstown Slieet and Tube Co., India
na Harbor, lnd., darbininkų atgabenusios šiltos kavos vaišina ilgą eilę piketuojančių 
dirbtuves.

Po pašventinimo apeigų 
Marijonų ūky bus smagus pi
knikas. Marąuette parko rė
mėjai turės ‘standą”: užkan
džio ir gėrimo, taipgi bran
gių daiktų laimingiems. Vė- 
l’au paskelbisme visų auko
jusių vardus.

Reikia stebėtis mūsų mo
terų ir merginų pasišventi
mu darbui ir aukojimui. Ma- j 
rąuette Parko “standas” ti-į 
krai bus ypatingas. Visi, ypač j 
marketparkiečiai kviečiami a- į 
tsilankyti prie Marąuette Pa- į 
rko “stando”. Visi bus pa
vaišinti.

Tėvų Marijonų Rėmėjai

Vyks į Oak Forest

Teisybės Mylėtojų dr-jos 
sumanymu ir pasidarbavimu 
rengiamas išvažiavimas į Oak 
Forest palinksminti ten esan
čių įnamių.

Paskirtoji komisija rimtai 
darbo ėmėsi. Rinko aukas 
nuo biznierių ir rūpinosi pro- 
gramo sudarymu. Viskas jau 
prirengta ir išvažiavimas į 
vyks sekmadienį, birželio G d.

Surinktos dovanos bus į- 
teiktos seneliams - įnamiams. 
Muzikalė programa bus iš
pildyta po vadovyste kompo
zitoriaus A. Pociaus. Ten 
vyks Pirmoji Simfonijas or- Į 
kestra ir Antifonalis Mergai-j 
čių choras. .Šoks jaunutė 
“Genė”. Jaunosios Birutės 
šokėjai pašoks keletą Lietu
viškų tautiškų šokių.

Komisija praneša, kad šia
me išvažiavime gali dalyvau
ti ir kviečiami vykti visi, kas 
tik nori. Juo didesnis būrys, 
juo įspūdingesnis pasirody
mas prieglaudoj prieš savišJ 
kius ir kitataučius.

Šia proga primename, kad 
lietuvių laidotuvių direkto
riai suteikė automobilius nu
vežti ir parvežti darbininkus. 
Todėl darbininkai privalo su
sirinkti prieš 11 vai. ryto pas 
Aleksandrą Galai is, 81G W. 
33 pi.

Prieglaudoj programa pra
sidės 1:30 vai. popiet.

Komisija: Mrs. A. Galali”, 
Mrs. J. Koritis, Mrs. Dovi-
daaskienė.

— Aš visados esu tokios 
nuomonės, kad ne tik valgiai, 
bet ir geriamas vanduo turė
tų būti virinami.

— Tamsta, tur būt, esi dak
taras?

— Ne, esu gazo kompanijos 
šėrininkas.

Šį Vakarę Visi Į Spor- 
to Komiteto Moterų 

Šokių Vakarę

Kas subatos vakarėlį oi, oi oi, 
Šokam, žadžialm. jaunimėlis, 

ojo jojo joi

Subatoj mes rengiam šokį oi„, 
Kokį rengiam ne bi kokį...

Seni, jauni, didi, maži, oi... 
Sudarys šeimyną gražią...

Atvažiuokit — pamatysit, oi... 
Pamatysit — seilę rysit...

Mes leidukės Komiteto, oi... 
Jus užprašom į šią vietą...

Viking Temple—graži salė, oi. 
Yra vietos ten ik valiai...
Sixty-nine Street — Emerald 

aune, oi...
Ten svetainė labai slauni...
Šiam subatos vakarėly, oi... 
Užstatykit laikrodėlį, oi...
Tegul birbia, tegul kaukia, oi. 
Tai žinosit, kad 'mes laukiam.

Dėl garbės visų lietuvių, oi... 
Ruoškimės prie sutiktuvių...

(Žodžiai komp. Vanagaičio)

Lietuva gražiai sutiko Eu
ropos čempijonatus-sportinin- 
kus. Sutiko kariuomenė, šau-

Pikietuoja dirbtuvę. Strei
kuojantieji plieno pramonės 
darbininkai pikietuoja You- 
ngstovrn Sheet and Tube Co 
dirbtuves Indiana Harbor, In
diana.

liai, studentai, skautai, lietu
vaitės su gėlių vainikais, or
kestrą ir tt. Nes jie dėjo pas
tangų laimėti pirmą vietą ir 
apginti Lietuvos trispalvę.

Taip ir mes, Amerikoje, no
rime juos kuoiškilmingiausiai 
priimti. Ypač Amer. Liet. 
Sporto Komiteto Moterų sky
rius, kuris šį vakarą rengia 
šokių vakarą, Viking South 
Side Temple (G9th ir Eme
rald gatvės).

Grieš Pliil Palmer 10 muzi
kantų orkestrą. Talentuota so
listė žavės visus šokėjus. Bus 
virš 500 įvairių spalvų bu- 
liūnų su pinigiškomis dova
nomis. Be to, bus ir naujau
sios mados “Sweetheart Dan- 
ce” ir “door” prizes. Įžan
ga 45c.

Rengimo komisija susideda 
iš: Pužauskienės, Vanagaitie- 
nės, Zayner, Grybienės ir La
pinskienės.

Visi kviečiami dalyvauti. 
IEVA LUKOŠIŪTE.

Priims Moterystės 
Sakramentę

ĮVEST STDE. — Rytoj, 10 
vai. per sumą Aušros Vartų 
parapijos bažnyčioje mote
rystės sakramentą prii'ins Fe
liksas Kraujalis ir Aniceta 
Štunnaitė. Vestuvių iškilmėse 
dalyvaus astuonios poros: J. 
Kraujalis ir A. Cukoraitė, S.

Į Lackawicz, Jr., ir O. Benikai- 
tytė, V. 'Butkus ir S. Skudai- 
tė, V. Misevičius ir G. Mažei
kaitė, S. Dikčis ir S. Kaza- 
nauskaitė, R. Zelis ir A. Kli- 
kunaitė, A. Dedinskis ir G. 
Cinikaitė, IT. Thomas ir F. 
Konsent. Per šliūbą giedos 
parap. choras, tuo pagerbs 
savo narę jaunąją. Be to, so- 
los giedos K. Sabonis, kuriam 
akompanuos smuiką jo žmo
na Sabonienė. Kiti solistai bus

«■■■■■■■■■■■■
■ REUMATIZMAS ■ 
; SAUSGELE ;
■ Npslkankyklte savęs aka na- ■ 
a mala: Reumatizmu, SanstfBle, _ 
™ Kaulų GBlImų, arba MMlu.i- —
■ gi u — raumenų sunkumu: nta ■ 

skaudėjimai naikina kūno gy- _
■ vybę Ir dažnai ant patalo pa- ■
■ guldo. B

CAP8ICO COMPOUND moa- "
■ tla lengvai p raita. II na vlrtmlnB- ■ 
_ tas llgaa; mums Šiandien dau- _
■ gybė Įmonių siunčia padSko- ■
■ nes pasveikę. Kaina 80c per ■ 

pelitą BBC. arba dvi ui 11.05.
■ Knyga: "1A ETINIS SVEIKA- ■
_ TOS" auralats rydytls, kaina _ 
™ BO centų. *

Z Justin Kulis Z
a 3269 80. HALSTED 8T. ■
B Chicago, M. ■

Šeštadienis, biri. 5 d., 1937

A. šiauliutė ir Skamarakie- 
nė.

Priėmimas svečių, kurių 
skaičius sieks trijų šimtų, į- 
vyks 4 vai. p. p., Aušros Var
tų parap. svetainėj. R«p.

Amerikos Lietuvių 
Sporto Šventei 

Besiartinant

“Ir iškils naujas civilis 
karas...”

Šią vasarą Lietuvos jauni
mas, ‘ įsiveržęs” Amerikon, 
paskelbs karą Amerikos lie
tuvių jaunuliui. Susirems bro
lis su broliu, Lietuvos lietu
vis jaunuolis su Amerikos 
lietuviu jaunuoliu ir abu ko
vos iki paskutiniųjų, kad vie 
nas kitą nugalėtų. Tačiau 
šiam kare liesis ne brolių 
kraujas, tik lietuviškas pra 
kaitas.

Tai bus kova rinktinių Lie
tuvos sportininkų su gerinu
siais Amerikos lietuvių spor
tininkais. Tai bus kova dvie
jų rinktinių jėgų. Dėl šitos 
kovos ne vienuose lietuviš
kuose namuose kils irgi ne
mažai kovų, kada lietuvis tė
vas susikirs su savo sūneliu 
diskusuodakni klausimą: ku
rie laimės kovą? Sūnus, ku
ris nuo pat jaunų dienų da
lyvauja sporte, visai nemano, 
kad Lietuvos jaunimas gali 
būti sporte kaip reikiant iš
silavinęs. Jis daug kartų gir
dėjo savo tėvą, pasakojant, 
kad jis jaunu būdomas Lie

tuvoje turėjo tik sunkiai dir
bti ir neturėjo laiko “spor- 
tauti”. Tai kaip dabar Lie
tuvos jaunuoliai gali atsilai
kyti prieš amerikiečius, kurie 
turi daug prityrimo, apsuk
resni ir greitesni? O tėvas 
savo sūneliui aiškins, kad 
Lietuvos jaunimas sunkiai di
rbdamas turi progos daugiau 

(išsilavinti, todėl yra stiprės* 
1 nis, galingesnis ir todėl turi 
didesnes atsilaikymui jėgas.

Dabar nėra abejonės, kad 
Amerikos lietuviai, ypatingai 

i jaunimas, skaitlingai daly- 
j vaus Amerikos Lietuvių Spo- 
i rto Šventėje, nes visi norės 
Į pamatyti, kaip Iietuvos jau
nuoliai išsivystę ir išsilavinę 
sporte, ir kaip gali atsilai
kyti amerikiečiams. Nebus 
taip svarbu kas kautynes ar- 

l ba rungtynes laimės, bet vi- 
| siems bus svarbu, kad šitos 
draugiškos sportininkų kovos 
suartins Lietuvos ir Ameri- 

j kos lietuvių jaunimą. Ameri- 
j k:ečių tarpe atsiras naujas 
| supratimas. Amerikos lietuvių 
j jaunimas supras, kad ir Lic- 
j tuvos jaunimas yra energiš- 
i kas ir sporte išsilavinęs. O 
šitas naujas supratimas netik 
suartins Lietuvos ir Ameri
kos lietuvius jaunuolius, bet 
ir gelbės palaikyti stipresnę 
tautybės dvasią tarp Lietu- 

■ vos ir Amerikos lietuvių jau
nuolių.

Aleksandra Kraujalis 

Kenosha, Wis.

GERKIT t.koer, alų į

gtmbrosia 
SOUTH SIDE BREVING COMPANY
Visi geria ir mėgsta AMBRO- 
S1A ALŲ, nes jie žino> kad tas 
alus yra padarytas iš geriausios 
rūšies produktų.
Urmo (Wholesale) kainomis pri
stato į alines ir kitas įstaigas.
Visuomet kreipkitės pas NORKŲ, 
kur gausite greitą ir teisingą pa
tarnavimą.

2415 West 64th Street
Biznio Telefonas BOULEVARD 7179

. -------------

Ii. M. NORKUS 
Rus. HEMLOCK 0240

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

COLUMBUS

7 DIENOS | LIETUVA
ANT

BREMEN'EUROPA*
Greiti traukiniai prie pat laivų BREMEN ir 
EUROPA Bremerhavene užtikrina patogią 

Kelionę į Kauną.

HANSA • DEUTSCHLAND 
HAMBURG • NEW YORK

Patogiu geležinkeliais susisiekimas iž 
Bremen ar Hamburgo.

Mes jnms pagelbėsim gauti vizitinių ir imigra
cijos vizas jūsų Europos giminėms.

Informacijos klauskite pas vietinį agentą arba

HAMBURG-AMERICAN LINE g 
NORTH'GERMAN LLOYD*®

ISO W. RANDOLPH ST.. CHICAGO
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Muse Orpn
A. L. R. K. Federaci

izuotaji Veikla
įjos Apskrities Skyrius

Į Tėvų Marijonų , l’o G d. bus švent’.nama kop-

Kvietimą 1 lycia.
«• i

------------ , Tad rytoj turėsime iški 1
Federacija kupina džiaugs- mingiausių šventę, rytoj vi-a |

ČIKAGO VYČIŲ 
VEIKLA

mo, matydama mūsų organi
zacijų pasisekimus jų panei
gimuose, neranda žodžių iš
reikšti dėkinguMio visuomenei 
už nuoširdų rėminių mūsų 
švietimo, kultūrinių įstaigų!

Štai, G mėnesių bėgyje žy 
mesnieji parengimai nepapra
stai nusisekė:

Labd. Sų-gos seimas 1936 
TT. Marijonų rėmėjų gai

lias 1936 m., dienrašc. ‘Drau
go' koncertai, Feder. Konfe
rencija, ARI) seimas ir pik
nikas, “Draugo” piknikas,
Labd. Sų-gos rinkliava ir pi
knikas. Čia neįskaitdma pa
rapijų sėkmingi parengimai.

Na. o kas įvyks rytoj, 
birželio 6 d.?!

Tai TT. Marijonų ir jų be
ndradarbių - rėmėjų jiastan- 
gomis pastatytas prie semina
rijos koplyčios pašventinimas.
Niekas netikėjo, kad birže nėjime.

►

Viešnia Iš Nebradkos

lietuvių katalikų visuomenė 
dalyvaus koplyčios pašventį 
nimo iškilmėse, Marijos Kal
neliuose, Hinsdale, III.

Besiruošdami prie savo di 
ės “Vyčių Dienos”, liepos 

5 d., Rengimo Komisija at
spausdino plakatus sekančio 
turinio: ‘‘Dykai!

naujas automobilius Tsrm 
plane (brougham) bus įteik 
ta.'i tam, kas turės laiminga 

ItilG.'bą ’jr asmenškai 'daly 
j vaus Vytjiuto daržs Vyčių 
dieną, liepos 5.

‘ ‘ Automobilius pinktao ir

dėl

sir nkimns jvyks pirmadienį, 
birželio 7 d., 7:30 vai. vaka
re, jiarapijos svetainėj. Narės 
malonėkite laiku pribūti. Iš 

’ girsite naujų raportų, taipgi 
ajiio reng’nmų išvažiavimų.

O. Kliučinskaitė, lašt.

parodai išstatytas Chasas Mo 
tor Sales garadžiujs, 2037 W 
Cermak Rd., phone Canal 
2437. Prašykit sau tikietų dy
kai pas savo biznierius, ku
rių esate kostumeriais”. Rap.

Pranešimai

RADIO BUDRIKO PROGRAMA 
WCFL

IS MARGUČIO PROGRAMA

PROGRESS PROGRAMA 
IS WGES

TOYVN D F LA K K - Sek
imui cnį. birželio G d. Moterų 
Sųjungos 21 k p. turės susi- 

; r’nkimų 1 vai. jiojiict šv. Krv 
I žiuus parap. mokyklos ka'ui- 
i bary. Šiame susirinkime bus 
j renkamos delegatės į re nių. 
.Todėl visos narės prašomos 
;susirinkime būtinai būti.

Valdyba

Na, o po pašvent’nimo, j., li
kus ir •malonus pasisvečiavi
mas - piknikas iki vakaro 
Marijonų ūkyje.

Kviečia Tėvai Marijonai, I
kviečiu TT. Marijonų bendra- I 
darbių - rėmėjų Chicagos op -Į 
skrit.s, kviečia A. L. R. K 
Federacija visus, visus ir vi 
sus!...

Birželio 13 d. iškilmės Ci- CICERO. — Draugystės Šv 
ceroj: Šv. Antano dr-jes 25 Antano pusmetinis susirinki- 
ni. jubiliejaus paminėjimas, mas įvyks rytoj, birželio G 
Ši dr-ja yra viena pavyzdin-1 d., parapijos 8 mokyklos ka- 
gųjų, Federacijos narys ir'inbary, 1 vai. po pietų, 
veikli kat. akcijoj. Prie juk i yisi kvje(,ia,ni
rengimo komisijos ir me» pri- Iyv#ilti 8Usirinkime> Bes 

(.ledaine žodį kuoskaitlin-• pas|.uĮįnįg sus.inas prieš 
giausia dalyvaukime Šv. An-1 gijos 25 metų jubiliejinį 
tano dr-jos jubiliejaus pami-! vaikščiojimų, kuris įvyks 

J. §1 rželio 13 d.

da
tai
dr-
ap-
bi-

Gavo “Draugo 
Dovanas

YVEST sri)E. - LRKSA 
100 kuopėsi mėnesinis 
ūkimas įvyks rytoj, birž. G 
d, 1 vai. j>o pietų, parap. sa
lėj. Pasilikę su mokenčiais. 
nariai prašomi atsilankyti ir 
užsimokėti. Seki'.

Rytoj, 11 valandų prieš 
piet iš stoties YVGES, 1360 
kil., turėsime progos pasiktau 
sytį gražios ir įdomios lietu
viškos radio jirogranios, duo
damos Progress rakandų krau 
tuvės, 3224 So. Halsted str. 
Kaip visuomet, grdėsiine žy
mius dain:ninkus-es dainuo
jant ir linksmas liaudies dai
neles. Dalyvaus ir teisių iki 
tarėjus. Bus linksmos niuzi-

susiri-| ko,s Ir idomiV pranešimų, y- 
pat ngai gerų žinių iš Prog- 
įess krautuvės prekybos apie 
didelį “June Bride” išpar
davimų. Patai tina visiems pa 
si klausyti. Rap. J.

Ryt vakure nuo 7:30 iki 8 
vai. Chicagos laiku, girdėsi- 
me puikių lietuviškų danui 
ir muzikos radio programų iš 
stoties YVCFL, kurių duos Jos. 
F. Budriko radio ir rakandų 
krautuvė, 3417 S. Halsted st.

In; gražių dainų, visiems 
bus malonu pasiklausyti gra
žių muz kos kūrinių, kuriuos 
išpildys didelė ĮBudriko- radio 
orkestrą. Kol Budriko naujo
ji krautuvė bus atdara, da
bar visas biznis, kaip radių, 
muzikalių instrumentų, skal
byklų, refrigeratorių taip ir 
rakandų yra v enoje vietoje, 
būtent 3417 S. Halsted st.

Kaimynas

Ateinantį sekmadienį, 6 bi
rželio The Oaks parke, kuris 
yra prie 119-tos ir Archer 
ave. (važiuojant į Joliet ke
liu Ja), bus Margučio pikni
kas su visokiom prašmatny
bėm. Margutis piknikus ren
gia jau penkti meta', sutrau
kdamas minias Žinomų.

Margučio radio valando, 
gauna neapmokamus garsini 
mus draugijos ir organizaci
jos, todėl jos norėdamos at
sidėkoti, gausiai lankosi į 
Margučio parengimus. “Drau
gas” nusiųs ir-gi savo atsto
vų, nes Margutis neatsisako 
pagarsinti ‘Draugo” jiaren
ginių. Rap.

PLATINKI f E “DRAUGĄ”

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Nainį, Ekonomijos Skyriaus 
Rei ogg Kompanija 

I tat llc Oeek, Michigan

Virtuvės Šviežienos
rašo

nARUAKA B. BROOKS

Praėjusios savaitės pabai 
goj iš Humphrey, Neb., buvo 
atvykusi Afrozina Baranaus
kienė. Ji dalyvavo ir ‘ Drau
go” piknike. Buvo apsisto
jusi YVest Sidėj pas Zaiirie- 
nę. Baranauskai Ne b rask o j 
turi didelę fai'mųi ir gerai lai
kosi. Ten jie gyvena virš 23 
metus. Ten turi vienų kaimy
nų lietuvį farmerį Rapolų 
Zaurų. ĮBaranauskienė iš savo 
tolimo ūk o buvo atvežusi 
“Draugo” piknikui sūrių ir 
pažadėjo atsiųsti gerų sūrių 
sekančiam “Draugo” pikni
kui, kurs įvyks rugp. 1 d, 
Sunset Parke. Baranauskienė 
Chicagoj aplankė žymesnes 
Chicagos lietuvių vietas ir 
žodėjo būti Marijonų Semi
narijos koplyčios pašventini
mo iškilmėse.

EI zbi e tu 1 .a i ui n a usk i enė,
“Draugo” skaitytoja, užrašė 
“Draugų” metalais Onai Ka
zlauskienei, 2453 W. 45tli pi. 
Už tai E. Labanauskienė ga
vo dovanoms “Economy Coo
ker”.

r.‘ ”
. Kotryna Vaitkienė, ‘ Drau

go” skaitytoja, užrašė ‘Drau
gų’ metams 'Jurgiui Šarkai, 
2G24 YV*. 69 st. Čia reikia pri
minti, kad naujasis “Drau- 

! go” skaitytojas J. Šarka yra 
biznierius ir minėtu adresu 
užlaiko gražių, modemiškų 
valgomųjų daiktų krautuvę. 
Jo biznio tel. yra Hemlock 
1340.

K. Vaitkienė už savo pasi
darbavimų išgavo “biconomy 
Cooker”.

Šiame sus-me turės'me iš- 
{ rinkti darbininkus jiarapijos 
I piknikui, kuris įvyks birže 

lio 20 d., Vytauto darže.
Taip jiat išgirsime jubilie

jaus komisijos praneš inu.
Raštininkas

Kurie turite automobilius 
ir norite važiuot į Orland 
Park, 30 mylių nuo Chicagos, 
aplankyt sergančių ekskarei- 
vių, prašomi susirinkti į Hol- 
lyivood Hali, 2417 W. 43 st., 
nedėlioj, birželio 6 d., 1 vak 
p. j). Moterų auxiliary va
žiuoja tų dienų.

Darius Girėnas Ladies
Auxiliary

Ar yra žmogus, )kur» nemėgtų balf of dry ingredients iųto first 
saldumo? Su žiburiu dienų. tokio mixture. Add all brau and pina- 
nerasi. Bet aišku tas, kini iš sal- j
džiųjų daiktų pirmų vietų užima j 
meilus. |

apeai-s. Bake in greased loat panMeilus yra žnvėjautis maistas. 
Medaus skonis ir spalva priguli nuo 
to iš ko bitės jį renka.. Jei jos 
jį renka iš grikų, tai jis juosvas. 
Jei iš all'all'os, tui jo skonis švel
nus ir yra šviežiai gcHonas. Bal
tų dobilų meilus yra švelnus. Oreu- 
■džių žiedų meilus gardžiai kvepia.

Medus tinka pasaldyti augmeni
mis valgius, blynus, vaisius.

Štai keletas valgių kur tinka 
vartoti medus:

PINBAPPLE HONEY BREAD

HĮųde juiec and mix well. Add re- 
mainder of dry ingredients with nut 
meats and stir only until flour dis- 

Bakc
lined in bottom, with waxed paper,
1 n moderato oven (350° F.) about
1*4 liours. į

Yield: 1 loaf (4,/2x8,/2 indi pan). 

HONEY ORGANGE SUVARĘS
2 thiips. fat 2-3 rup flour
2-3 rup honey 1 top. baking
2 ckkm powder
2-3 eup organe mar- 1 top. aalt

Išdii bėjai aukštesnės rūšies paminklų ir 
Grabnamių
— ---o-- ■■

Didžiausia paminklų dirbtuvė Chicagoj
— o—

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir taupykite 
pinigus 

------- o-------
Mes atlikome darbų daugeliui žymesnių 

Chicagos Lietuvių

527 NORTH WESTERN AVENUE
ARTI GRAMU A V K.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

f * *

inalude 
2-3 rup all braji

2- 3 rup rhopped 
salteil almonds

BRIIMJEPORT. — Šv. Pe
tronėlės dr-jos ptusmetinis su-

Urba Flower Shoppe 
4180 Archer Avenue
Gėlės Mylintiems — Vestuvėms — 

Bau kle tams — Išklotinėms — 
Papuoši manis.

Phooe LAFAYETTE 5800

— Tik jx) didžių darbų ga 
rbė ateina, bet ji visada atei
na. Buffon

— Tas, kuris neturi būdo, 
yra ne žmogus, o daiktas.

Chamfcrt

2 fat
1 rup honey 
1
2% <*up* flour 
1 tl»Hp. I.uking

powder

t*|> HAlt
1 < up all bran 
1 eup un»weetened

plncapplc juice 
rup < hoppcd 

nut meniu

Cream tat and lionev; add egg 
and boat witb rotaiy beater until 
creaniy. Sift flour with baking 
powder and salt. Stir almut one-

Crcam fat and honey together. 
Add eggs and beat well. Add mar- 
rnaladc and ai bran. Sift flour 
with baking powder and salt; axld 
to 1'irs't mixture witb nut meats; 
mi well. Bake in sųuare pan witb 
waxeil paper in bottom, in moderate 
oven (375° F.), about 25 minutes. 
Wbile tvanu, cnt into sųuares arui 
ro'll i u powdered suga r.

Yield: 2 dozen inches
iu dianieter) in indi pan.

SENIAUSIA IR PIGIAUSIA 

LAIDOJIMO IŠTAIGA

John F. Eudeikis
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

AMBULANCE
PATARNAVIMAS 

' DIENĄ IR NAKTJ
Visi Telefonai YARDS 1741-1742

4605-07 So. Hemltage Ave.
4447 South Fairfield Avenue

Tel. LAFAYETTE 0727

m t m m ♦♦»♦»♦♦♦♦♦♦♦< ♦ ♦

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AMBULANCE
nVVAT KOPLYČIOS 
D I KAI MIESTO D

PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

VISOSE
ALYSE

Juozapas Eudeikis IR 4704 So. AVestem A\ 
TĖVAS Tel. VlRginia 0883

P. I. Ridikas 3354 So. Halsted St. 
Phone BOUIevard 4089

A. f A.
BARBORA ŠLAJIENE 

(jm tėvais Endzelytė)
I’o sunkios ligos persiskyrė su šiuo pasaulin birže

lio 3, 1937, 2:55 vai. popiet, sulaukus 61 mt. amžiaus.
Kilo iš Tauragės apkr., Švėkšnos parap., I’cmpiškės 

kaimo. Amerikoje išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliūdime keturis sūnus: Kastan

tų, Juozų, Tadų ir Stasį, tris dukteris: Barborų, Tek
lę ir l'ršulę, dvi marčias: Frances ir Anelę, tris žen
tus: Vincų Jucaitį, Jurgį Vinauskį ir Dominikų Dan
tų, penkis anūkus, broli Juozapų EnzeJį ir kitus gi
mines. Priklausė prie Tretininkų, Gyvojo Rožan
čiaus ir šv. Cicilijos draugijų

Kūnas jmšarvotas 1427 Ko. 49th Ct., Cicero.
Laidotuvės įvyks jiancdėlj, birželio 7 d. Iš namų 9 

vai. ryto lais atlydėta į šv. Antano parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos jiamuldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kajiines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
jinžystanius-as dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, Dukterys, Marčios, Žentai, Anūkai, 
Broliai ir Dittūnf.s.

Laidotuvių direktorius A. Petkus. Tel. Cicero 2109.

Ištikimas- prietelis, tai tik
ras Dievybės paveikslas —
Napoleonas.

SHE LOŠT 20 
POUNDS OF FAT

Feel full of pep and posmm the 
alender form you erave—you can't 
if you llsten to fOBslpers.

To take off eoccess fat go Ught on 
fatty meate, butter, cream and eug- 
ary eweets — eat more frult and 
vegetables and take a half teaspoon- 
ful of Kruschen Salta ln a glaas of 
hot water every mornlng to ellml- 
nate eacess waate.

Mra. Elma Verllle of Havre de 
Grace, Md., writ.es: "I took off 20 
lba.—my clothea flt me fine now."

No drastie cathartlcs—no conatl- 
patlon—būt bllasful dally bowel ac- 
tion when you taka your Uttla dally 
doae of Kruachen,

Dykai koplyčios visose 

Chicagos dalyse

MRS.
A. BITTIN

PAMINKLŲ IŠDIRBĖJAI
Dabar siūlo dnlžiansias 

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

Atsakantis darbas 
3958 YVest 11 Ith St., 

Telefonas BEVerly 0005
skersai šv. Kazimiero kapinių vartų.

Ladiawicz ir Simą 
1. Liulevieius 
S. P. Mažeika 
A. Masalskis

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

4348 So. California Ave. 
Phone LAF'ayette 3572

3319 Lituanica Ave. 
Phone YARda 1138

3307 Lituanica Ave. 
Phone BOUIevard 4139

8OLISTAMS IR CHORAMS !
niilžln tįsias Muzikos, Dainų ir 
Giesmių

KNYGYNAS
Reikalaukite:

“MLZIKOS ŽINIOS”
^81»ir^DMuen<iAvejjjChlcaTO|ĮIll.

GARY, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
KELNER — PRUZIN

Oeriausiaa patarnavimas — Motelis patarnauja
Phone 9000

S. M. Skadas 
1.1, Zuit
Ezerskis ir Šuns

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

718 YVest 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 YVest 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

10734 So. Michigan Ave. 
Tel. PULIman 5703

writ.es


8 Šeštadienis, biri. 5 d., 1937

DIEVO APVAIZDOS PARAP. METINIS PIKNIKAS
SEKMADIENYJE, BIRŽELIO 6 D., 1937 «, $

Vytauto Parke, 115 Tarp Cravvford ir Cicero Avė.

Vaišes, žaidimai, giliukio išbandymai, šokiai prie šaunios muzikos, šir
dingai kviečiame visus Chicagos lietuvius, o ypač buvusius aštuoniolikie-
v*
CIUS.

KLEBONAS IR KOMITETAS

i kams su tėvais 15c. Market-'rintiej'i važiuoti į Marijonų 
j pai kiečiai rėmėjai turės bu-' Seminarijos koplyčios pašve- 
Ifetų ir užkandžio. Be to tr.ri ntin'mo iškilmes, įsitėiinykRc

La\dotu.v.es žuvusiųjų riaušėse darbininkų. Tūkstančiai streikuojančių plieno pramonės darbininkų ir simpatizatorių da
lyvavo laidotuvėse penkių žuvusiųjų per susirėmimų su policija. Šiame atvaizde susirinkusi minia prie Eagles Hali, 
9233 Houston avė., kur buvo pašarvotos riaušių aukos.

RYTOJ ŠVENTINAMA MARIJONŲ 
SEMINARIJOS KOPLYČIA

Kolonijų Skyrių Marijonų Bendradarbiai 
Pilnai Prisirengę Sutikti Svečius

lietuviai pasirodytų kaipo lie
tuviai, ir kad įvertina Tėvų 
Marijonų didingus darbus.

Kolonijų skyrių Marijonų 
bendradarbiai pilnai prisire-

čekausko pranešimu, turi pri
sigaminę visokiaus’ų gėrybių, 
girdi, kai kuriuose parengi
muose pritrūkdavo, bet, gir
di, mes iš praktikos, pasiru

Rytoj, birželio 6 d., Mari
jos Kalneliuose, Hinsdale, III. 
jvyks pašventinimas Tėvų Ma 
rijonų pirmos lietuviškos se- 
min. koplyčios, į kurį TT. Ma 
rijonai ir jų rėmėjai kvie

čia Chicagos ir apylinkės lie
tuvius katalikus skaitlingai 
dalyvauti. Kaip žinome, ko
plyčios šventinamo apeigas at
liks J. K. vyskupas O’Brien, 
tat būtų malonu matyti, kad

ngę atsilankusius svetelius įpinoin, kati užteks visko. Tu- 
kuo gražiausiai sutikti ir po'ripaėmę net du trokus ir au-
pašventinimo nuoširdžiai pa
vaišinti ir palinksminti.

CICERO vietinis Marijonų

tobusų. Nokintieji važiuoti, 
kreipkitės į P. Vaičekauską, 
kuris suteiks visas informa-

bendradarbių skyrius turi pa-'cijas.
ėmęs trokų, kuris išvažiuos Į MARQVETTE PARK Ma- 
9:30 vai. ryto nuo parapijos'rijonų rėmėjai j pašventinimo 
svetainės. Norintieji važiuoti iškilmes ir į piknikų tinka-

Dabar Jūs Galite Turėti

PIRMOS RŪŠIES
REFRIGERATORiy

Ir Taupyti Trimis Būdais

troku, kreipkitės prie J. Mo- 
tekaičio arba A. Valančiaus.

mai prisirengę. Turi paėmę 
trokus, kurie lauks prie baž-

Automatic

THRIFT UNIT
SeaUd-in-Steel in all modtlt
Yoa eta aow have the fioett. 
thrifdett of all refrigeraton ana 
tave oa price, oa operating 
coit, oa upkeep. It alway* cott 
lest to ow» e Geaeral Electric 
aad aow it cotta lesa to buj onet 
Compare the co*t,coaveaieqcea, 
cold-produciog capacitiei, »tyl- 
ing and e n du rao ce—and you’ll 
find a General Electric ia the 
biggeat refrigerator buy of the 
year. Every minute of «T*ry 
day tomebody buya a G-E.

Naudokitės milžinišku išpardavimu 
refrigeratoriy ir rakandų

los, F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tel. BOUIevard 7010

BUDRIKIO žymus programa* sekmadieniais WCFL—>70 
kil. nuo 7:30 iki 8 vai. vakaro. Pirmadieniaia Ir penktadieniais 
WAAF— 920 kil. 5 vai. vakare Ir ketvirtadieniais WHFC — 1420 
kil. nuo 7 Iki 8 va), vakaro.

Ciceros Marijonų rėmėjų sky-'nyčios nuo 9 iki 10 vai. ryto. 
rius ūkyje turės virtuvę, ku-'Bilietas ten ir atgal 35c. Vai
riai vadovaus p. Krasauskie
nė ir Sofija Ališauskienė. Ti
kimės, kad ciceriečiai skait
lingai dalyvaus.

T0WN OF LAKE skyrius 
turi paėmęs irgi didelį J.
Norkaus trokų, kuris išva
žiuos 9 vai. ryto nuo Šv. Kry-

leidimui daug brang'ų dova
nų. Norintie.ji važiuoti troku, 
kreipkitės prie bažnyčios lai- 

; kraščių pardavėjo S. Staniu- 
Hio, kuris suteiks visas infor- 
J macijas.
’ MELROSE PARK rėmėjų 
skyrius irgi pasiruošęs viso
kiuose darbuose: prieš pašve
ntinimo iškilmes platins tam 
tikrus ženklelius, o po pa- 
švent nimo piknike turės bu
fetų ir užkandžių.

AVEST SIDE Marijonų sky 
rius turi paėmęs didelį tro
kų, kuris išvažiuos apie 9 vai. 
ryto. Norintieji troku važiuo
ti, kreipkitės prie Ig. Kryžc- 
vič'aus ir C. Druktenio, ku
rie mielai patarnaus. Šeimi
ninkės: K. Kulbienė ir M. 
Druktenienė organizuoja sau 
pagelbininkes, kad atsilanku
sius svetelius kuograž’ausioi 
pavaišinti.

WEST PULLMANAS ir 
ROSELANDAS taipgi turi 
paėmę trokus ir tikisi skait
lingai dalyvauti kaip pašven
tinime, ta’p ir piknike.

Norintieji traukiniu važiuo 
t i, taipgi galės. Ant AVestern 
avenue stoties lauks palydo
vas. Traukiniai eis šiomis va
landomis: 8:23, 9:34 ir 11:28 
valandomis nuo AVestern avė., 
o Cicero stoties. 8:28, 9:40 ir 
11:33 valandomis. Taigi, no-

valandas, ir važiuokite iki 
Clarendon Hills stoties. Čio
nai išlipsite, kur lauks Tėvų 
Marijonų trokas ir nuveš Į 
vietų.

Baigdamas, prašau visų sky 
r’ų, kas kų pasižadėjote at
vežti, būtinai išpildykite, kad 
paskui nereikėtų vietoj rūpi
ntis. Apskr. Valdyba

— Jei nemoki rašyti, gali 
kalbėti, jei nemoki kalbėti, 
gali melsties.

DYKAI!

Ar Jūs Žinote, Kad

Laikai vis gerėja 
Bizniai gyvėja 
Pramonė plečiasi 
Darbai daugėja 
Progų atsiranda vis dau-

žiaus parap. mokyklos. Town- giau. Tad ar jūs naudojatės 
oflakiečiai irgi gražiai prisi- totm’s progomis? 
rengę, pris’gaminę visokių J Tomis progomis pasinaudo- 
iržkandžių, vyksta į Marijos si, jei jų susirasi. O jų susi- 
Kalnelius, kur vaišins visus rasti gali per “Draugų”, 
svečius. Jei turi Jtų parduoti, pa-

BRIDGEPOiRTAS ateinan- skelbk “Drauge”, 
tį sekmadien. 10 vai. ryto nuo Jei nori kų pirkti, paskelbk
Gudų krautuvės irgi pasiren 
gę vykti į Marijonų ūkį tro 
ku, kuris išeis 10 vai. ryto. 
Norintieji važiuoti į pašven
tinimo iškilmes, prašomi už 
sisakyti ant troko vietas. Rei
kia žinoti kelis trokus sam
dyti. Norintieji kreipkitės į 
Gudų krautuvę 901 W. 33 si.

BRIGHTON PARK Mari
jonų bendradarbiai, P. Va-

Drauge”.
Jei darbo nesusirandi, pa

skelbk ‘ Drauge”.
Jei nesusirandi buto, pa

skelbk “Drauge”.
Jei turi butų išnuomavi

mui, paskelbk “Drauge”. 
Šitokie trumpi skelbimai

“Classified” skyriuje visai 
pigiai teaitseina. Naudokitės 
tuo skyrium.

AAilIions prefer this "flavor 

that is different"

Pamėginkite šį naujų Salad 
Dressing. Nauju būdu iš
plaktas, padarytas iš geriau
sių medžiagų.

MIRACLE WHIP CONTAINS MORE—

F AR MORE—OF THE COSTLYINGREDIENTSI

DUODAM
PASKOLAS 

ANT PIRMŲ 

MORGIČIU

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

Išmokam 4%4
DTVIDENTAS UŽ 

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

SIMANO
DAUKANTO

FEDERAL SAVINGS & 
LOAN ASSOCIATION OF 

CHTCAGO.
2202 West Cermak Road

Pbone CANAL 8887

CLASSIFIED

Buy gloves wlth what 
it savęs

NerelK mokėti 50c ui 
dantų most). Listerine 
Tooth Pašte gaunama po 
25c. T4myk, kaip gerai JI 
veikia. Jų vartodan.aa per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘

‘Cocktail Sbaker,” talpina 
tris paintes. Dykai taftų, kuris 
suras vienų naujų metinį 
“Draugui” skaitytojų ir pri
sius $G.00.

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

J. BALSEVIČIS
GELEŽIES KRAUTUVĖ 

Malevos, Aliejn, Stiklai ir
VARNISAS

2325 So. Hoyne Avenue 
Tel. CANai 6850

PRANEŠIMAS TAVERNŲ SAVININKAMS ir WHOLESALERIAMS!
Dabar pas mus Kalife Kauti tikros Llctuvlftkos Valstybinės Degti

nės Importuotos lft Lietuvos.
(Mes Ir visi mūsų darbininkai esame tikri lietuviai.)

I TILITY I.KJVOR DIRTRIBLTORS, INC.
5931-33 S. Ashland Avė.

Telefonuokite bile laiku, Pmspect 074d

PARDAVIMIl TAVERNA
Parsiduoda taverna lietuvių koloni
joj. Priežastis — vienai moteriai 
persunku. Sutiksime priimti part
neri-
______ 4200 So. Camphell Avė.
NAMŲ VALYTOJAS IR POPIK- 

RIOTOJAS
Kas norite namu, ISvalytl lr 1S- 
popieruoti, tai kreipkitės Į ;

J. Purtokas 
6425 So. Rlehmond St.

Tel. Hemlock 2573

Manant statyti sau naują namą 
ar pcrlaisvti sena. pajaukite

JOHN VILIMAS
Contractor and Builder,

6739 Ro. Mnplewood Avė., 
Telefonas PROepeet 1185.

PftRDVVTMl’T \1M1S TR BIZNIS

Vieno aukftėlo namas su bizniu —■ 
notlons. 4 gyvenamieji kambariai. 
Karftto vandens apftlldvmas. Dviejų 
karų gamdžius. Didžiausias barge
nas — viskas už »4 and. |efttl $1,500.

2443 W. 71 St.

parduodu mainysim
DVIRATĮ

Parduodu už $8 00 dvirati (bicvcle), 
su single tire, nauji bearing-al. vag 
žlunla kaip nnuias. O jei turite noti 
ja dvirati vergės 325, o nega'lte ift-^ 
mokėti. tel eft nalmslu ) mainus 
duosiu nrledn tiek, klek verta.

Taipgi parduodu fadlo 9 tul 
didelis ennsrde. arha mainysiu of _ 
nnulo dviračio, arba eamera. arba 
kintamiems paveikalams imti ma
sinos. \

0002 Ro. Falrfle’d Avė.I 2-rns lubos)
PIGIAI 1OTAS

SUTAUPYKITE SIUOS KASTUS
Tai \ra pil line kainos už finansavimų jūsų vartoto kari
GENERAL MOTORS INSTALLMENT PLANU, inimari
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
20iL00 44.68 20.39
250.00 48.5G 24.88
STOGO 50.04 29.17 75.12 20.84
350.00 50.56 34.24 75.52 24 21
370.00 50.72 35.06 75.68 24.71
400.00 52.28 37.69 79.52 2664

KAM MOKĖTI DAUGIAU KITUR?
Pirkite čionai garantuotų GEROS VALIOS vartotų

automobilių šiomis žemomis kainomis.

MILDA AUTO SALES
BUICK IR PONTIAC AGENTORA

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

80x125 Mamuette Parke, 67 St. Ir 
Cnmphpll Avė. Oeras dėl bungalow, 
dvieju flatų. arba pabudavosim na
rna nagai Jflsų norų.

Matyklt.
JOSEPH VILIMAS

6800 a. Manlevvood Avė.
Tel, HPM'nek 

- REIK AI INGA MERGINA

Tunl reikalinga mergina dirbti ran
kinėj skalbykloj. Kreiptis:

Cla.rkton Hand Ijinndry 
2 3 60 N. Clark St.
Tel. Mohawk 1220

Reikalauja

Alaus ir minkStn gėrimų iSvpJSio- 
tojų. Reikia turėti patyrimo. Komi
so sąlygos. 3033 Archer Avė. Nati
onal Trfiecr Reer.

PARDAVIME! TAVERNA

Pardavimui kampinis namas su ta
verna. Reikia greit parduoti, kad 
užbaigti testamento vvklnlmg.

Kreiptis; 2259 W 23 PI,

TAVERNA PARDAVIMUI

Tuoj parsiduoda gerai įrengta Ir ge
rai išdirbta taverna. Prlednstis —,. 
silpna sveikata.

1005 W. 71 St.
Tel. Vlncennes 10258

FORKLOZAVIMO RARGENAS

Pardavimui 2 flatų plytinis. 8—g, 
.tarnas, Furnace Šilima. Naujai lft. 
dekoruoto.

2446 W. 39 St.

La/dotu.v.es

