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VYRIAUSYBE IEŠKO PRIEMONIŲ, 
KAD IŠGELBĖJUS NRA

Baltuose Rūmuose eina pasi
tarimai su prezidentu

GALIMAS DAIKTAS, KAD GRĮŠ 
VAIKŲ DARBAS

\VASH1NGTON, geg. 28.— 
Šiandien nuo pat ryto Baltuo 
se Rūmuose eina pasitarimai, 
knd išgelbėjus smarkiai pažei 
sti} NRA. Kongreso vadai de
mokratai, prezidento patarė
jai ir kiti tariasi su preziden 
tu, kokių priemonių imtis, 
kad per dviejus metus pada
ryti} pažangų krašto atstaty
me ir toliau vykdžius. Be to 
krašto pramonėje pasireikš 
netvarka, padidės bedarbių 
skaičius, pasireikš didelis var 
gas ir skurdas.

Kad tas neįvyktų, vyriau
sybė ir kongresas tuojau turi 
imtis darbo. NRA turi būt 
nuodugniai pataisytas, ir taip, 
kad nebūtų priešingas konsti
tucijai. Prezidentui teikiamas 
autoritetas turi būt įsakmiai 
apibrėžtas, kad jam nebūtų 
leista daryti viskas, kas tik 
tinkama.

Buvęs NRA administrato
rius Johnson pareiškia, • kad 
vyriausias teismas savo spren 
dimu grąžins kraštui mažų at

AVASHINGTON, geg. 28. — 
Didieji pramonininkai ir jų 
spauda džiūgauja'dėl paskelb 
to vyriausio teismo sprendi
mo. Jų laikraščiai šaukia, kad 
vyriausias teismas parbloškė 
visų NRA, kad jis pakirto 
naujosios santvarkos vykdy
mo programų, kad YVashing- 
tone pasireiškęs aliarmas dėl 
šio sprendimo.

Iš tikrųjų gi yra tas, kad 
teismas savo sprendimu ne
sugriovė viso NRA. Tik pri
pažino priešinga konstituci
jai jo trečiųjų dalį pra
monės kodų reikalu. Teismas 
sugriovė tik kodus ir iš da
lies ji} vykdymas jau nutrauk 
tas iki Ims NRA pataisytas 
taip, kad jis nebūtų' priešin
gas konstitucijai.

Kodų sugriovimu teismas 
didžiausių smūgį movė dar
bininkams, kuriuos šie kodai 
saugojo nuo išnaudojimo. Su 
kodų pagalba pramonės buvo

ŠIS VYRIAUSIAS TEISMAS SUGRIOVĖ VYKDOMUS NRA KODUS

n ... . . (Acme Photo.)
Sėdi teisėjai (iš kairės),: Brandeis, Van Devanter, Hughes (teisėjas viršininkas), McReynolds ir Sutherland. Stovi (iš kai

rės) : Roberts, Būtie r, Stone ir Cardozo.

CHICAGOS POLITIKIERIAI NORI 
OMU MOKESČIU

BAVARIJOS MINISTERIS 
GRASINA TRIUKŠMA

DARIAMS

liepiamos,
skaitytus!

kad jos daugiau 
darbininkais,su

lyginimą (s\\eatshops) ii vai- kad juog brangiau apmokėtų 
kų (laiba. Kai kui ios įmonės jr nevargjntų ilgomis darbo 
t spausti, darbinin- vnljįrtniniii^
kus įTgiausioinis darbo valan-1 p^^irikams tas nepa- 
ttymis. Kad tas neįvyktų, tu- įjko - į§ paį pradžii} jie ėmė 
rėš prieš- ttUsubrušti krašto kovoti prie§ NRA ir krft-to 
vyriausybė ir atskirios valsty \Triausybės užimtų pozicijų.

Ir, štai, vyriausias teismas 
Vyriausias teismas nurodė, atėjo jiemg pagalbon. 

kad prezidentas, nė kas kitas, Pramonininkams nėra rei- 
negali būt kongreso Įgalioja- k£do per daug džiaugtis, ka
rnas daryti bet kokius krašto dangį jie> panaikinus kodus.

Chicagos gyventojai turi 
laukti mokesčii} pakilimo.

Už mokesčių didinimų daug 
dirbia pats miesto majoras ir 
galingieji politikieriai.

Jie nurodo, kad su šiandie
niniais mokesčiais miestui nė 
ra galimybės ilgiau vesti rei
kalus. Be to, reikalinga išmo
kėti skolų dalis ir užtrauktas 
algų dalis miesto teisėjams ir 
kitiems valdininkams.

Politikieriai kreipias valsty 
bės legislatūron tuo reikalu. 
Aišku, kad jie ten laimės, kų 
tik norės.

PER RIAUŠES SUŽEISTA 
KELIOLIKA VAIKŲ

CANTON, O., geg. 28. — 
Ties Berger Manufacturing 
Co. fabriku, kur streikuoja 
darbininkai ir kur jų vielų 
užima streiklaužiai, vakar iš
kilo riaušės ir pasigirdo šau
dymai.

Sužeista apie 20 asmenų,

MUNICHAS, geg. 28. — 
j Bavarijos namų ministeris A. 
AVagnerią, paskelbė atsišauki
mų, kad aštriai bus baudžia
mi visi tie, kurie puola kata
likus, arba žydus. Vokietijos 
autoritetai, pažymima atsišau 
kime, ypač su katalikais įja- 
geidauja turėti draugingus 
santykius. Triukšmadariai bus 
aštriai baudžiami, sako mini
steris, 'neatsižvelgiant į jų as
menybę, ar partijų, kuriai jie

BUS ĮDOMIŲ KALBŲ IR 
GRAŽIOS MUZIKOS

Šiandien “Draugo” radijo ,vis atletas Ed. Kiauše (Kriau 
valandų iš stoties AVEDC, čiūnas).

Muzikalinę programos dalį 
išpildys atsižymėjus jauna lie 
tuvaitė dainininkė pan. A.

ir gražios muzikos. Kalbėto-& ! Šturmai te ir visiems žinomas

(1210 kil.) 3:30-4:30 vai. po
piet išgirsime įdomių kalbų

jai žada klausytojams suteik
ti daug įvairių žinių. Vienas 
kalbėtojttSr-tiiri ypatingai įdo
mių žinių patiekti visiems

smuikininkas Myk. Petruševi
čius. ........... «.

Neužmirškite pasukti savo 
radijo ant stoties AVEDC

įstatymus. Įstatymus gali da- liega]gs išnaudoti darbininkų 
ryti tik kongresas ir tai ne- Įaįp, kajp Įas seniau buvo da-
peržengdamas konstitucijinių romą. Organizuoti darbinin.

ETIOPIJA REIŠKIA 
PASITENKINIMO

LONDONAS, geg. 28. — Ži 
niomis iš Addis Ababa, Etio- 

[pija reiškia dalino pasitenki
nimo, kad T. Sųjungos tary- 
bai pavyko sulaikyti Italijos 
kariškus žygius prieš jų.

tarp kurių keliolika vaikų, ku 
rie tuo laiku iš mokyklos ėjo priklauso
namo. i Anot ministerio, kriminališ-

Policija numalšino riaušinin Aiejį elementai kelia visus 
kus ašarinėmis .bombomis. UžĮtuos triukšmus, prieš katali- 
šaudyinus kaltinama minėtos kus ir žydus. jįs jsako poĮį. 
kompanijos sargyba. ciniams autoritetams suimti

visus triukšmadarius ir pa

MOTERYS PRIEŠ MĖSOS 
BRANGUMĄ

NEAV YORK, geg. 28. — 
Moterys sukilo prieš mėsos 

: brangumų Brooklyne ir Bron, « ___ 1 • . - . . t-J JHAi ‘‘J Q *■ UJA CWI I VA 111(1/ 1 * A Wl\ A y 1AV A A ■ * A '711
ribų. Kongresas gali tvarkyti kai gugebg8 gįnti savo reika-j Tag daHnas pasitenkinimas ixe. Sąjūdis prieš mėsos ir 
visokių tarpvalstybinę preky- j ( L .
ba, arba biznį, bet jis negali ( j^jtu sprendimu tas
kištis į prekybų ir biznius, teismas uždavė smūgį ūkinin- 
rie yra vedami atskirų valsty- kamg> kurie gelbgjosi, nuo mcr
1 \ I I 1 1 \ 1 £"1 4* X T1A 1 "1*1

(yra dėl to, kad tarybos suta- (paukštienos brangumų pasi- 
pat rįme gu Italija neminima, kad reiškė ypač žydų tarpe. Vi

sportininkams. Šios progra- , (1210 kil.) tarp 3:30-4:30 vai. 
mos kalbėtojai būs žinomas p. p. ir paklausyti įdomių kai 
lietuvis advokatas Kaz. Čes-. bų ir gražių lietuviškų daine- 
nulis ir žymus jaunas lietu-1 lių.

NUMATOMAS 400,000 
ANGLIAKASIŲ STREIKAS

AVASHINGTON, geg. 28. -

BALSUOJA STREIKO 
KLAUSIMU

Pieno išvežiotojų unija Chi-

traukti tieson. Jie turi būt «liakasili atstovai tufėjo čia 
nubausti už klastingų repre- 1 deryibas B“ kas-vklli “perato- 
zentaeijų saviuimasi. iriais naui° kontrakto reikale.

Derybos nutrūko.

Minkštųjų anglių kasyklų an- cagoj šiandien balsuoja strei-

Ministeris tačiau nutyli ap
ie policijų, kuri ignoravo na
cių (tų kriminališkųjų elemen į 
tų) šėlimų prieš katalikus per-i 
eitų savaitę.

ko klausimu. Išvežiotojai šian 
dien gauna po 40 dol. atlygi
nimo per savaitę. Jie reika
lauja 5 dolerių daugiau. Pie-

Numatomas 400,000 anglia- no kompanijos nenori didin
ti atlyginimo.

Išvežiotojai tad planuoja 
streikuoti. Streiko klausimas 
bus išspręstas balsavimu.

lnų ribose. Tas yra valstybių
vidaus reikalas.•

Į tai atsižvelgus, valstybių 
viduje vykdyti kodai, kurie 
reguliuoja teisingų kompetici- 
jų, dari» valandas, atlygini
mų, kainas ir kt., yra priešin
gi konstitucijai. Yra neteisėti 
ir tarpvalstybinės prekybos ir 
biznio kodai, kadangi prezi
dentui duotas neribotas auto
ritetas, nepažymėta, kų pre
zidentas gali veikti, o ko ne
gali.

NEIŠDUODA MACHADO

HAVANA, Kuba, geg. 28. 
— Buvęs Kubos salos prezi
dentas diktatorius Machado 
apsistojęs Prancūzijoj. Kubos 
vyriausybė reikalavo, kad jis 
būtų išduotas. Prancūzija at
metė reikalavimų.

gidų savininkų su kongreso 
išleistu moratoriumo įstaty
mu. Teismas rado, kad šis įs
tatymas didelę nuoskaudų da
ro morgičiu savininkams.

NRA administratorius D. 
Ricliberg po įvykusios konfe
rencijos Baltuose Rūmuose 
paskelbė, kad žmoniškos kom- 
peticijos kodų vykdymas lai
kinai nutraukiamas prisitai
kant paskelbtajam vyriausio 
teismo sprendimui. Bus toliau 
vykdomi tik privačiais kon
traktais surišti kodai, darbi
ninkų padaryti su darbdaviais, 
kurie nereikalingi vyriausybės 
sankcijos.

Ricbberg pareiškia, kad kra 
što vyriausybė ir kongresas 
tuojau imsis veikti, kad būtų 
galima ir toliau vykdyti kraš
to atstatymų tokiais pat ruo
žais, kaip ikišiol buvo daro-

Italija nutrauks pasirengimų 
karan, ir pasiduos arbitražui 
sienos klausimu.

GEN. GOERINGAS 
BULGARIJOJE

SOFIJA, Bulgarija, geg. 28. 
— Čia lankosi Vokietijos oro 
ministeris ir Prūsijos prem
jeras gen. Goering.

Bulgarų karalius Borisas 
surengė pokylį jo pagarbai.

Sakoma, kad Goeringas ra
gina Bulgariją atsiginkluoti 
ir reikalingus sau ginklus įsi
gyti Vokietijoje.

ma. Administratorius reiškia 
vilties, kad, nepaisant kodų 
vykdymo suspendavimo, pra
monininkai turės tiek išmin
ties, kad nepalaužus savo san 
tykių su darbininkais. Ta» bū
tina pačių pramonininkų ge
rovei.

daryta apie 1,400 parduotu
vių, kuriose parduodama ko- 
šerinė mėsa.

RENGIAMASI STATYTI 
VYSK. VALANČIUI 

PAMINKLĄ

kasių streikas birž. 17 d.

ILLINOIS VALSTYBĖJE 
YRA 64 AIRPORTAI

PATIKRINS VISAS PAJA
MAS IR IŠMOKĖJIMUS

apskrities komisio-
Illinois valstybė skaitosi 

svarbiąja krašto orinės tran-
, i. sP°rtacij°9 sistamos žaka" 7 i nierių boardas nusprendė, kad 

KAUNAS. - Prieš keletą transportinės oro kompanijos Į visuos(, apakrities . ofisuose, 
metų kan. Tumo iniciatyva šiandien operuoja IUinoise.

_ KIITDA.TC'TI izAieiiMiT buv° P™461* ™Pintis Kauno jOs naudojasi G4 airportais.
7 NUBAUSTI KALĖJIMU Į mieato rotušės aikštėje pasta-

Moterys pikietuoja visas 
mėsos parduotuves.

CltARKOVAS, Ukraina, 
geg. 28. — Kadlacb miestelio

tyti vysk. Valančiui pamink
lų. Tačiau šis,, jau gerokai 
įpusėjęs darbas, kartu su kan.

Svarbiausias ir didžiausias

Cooko

įėmus iždininko ofisus, patik
rinti visos eilės perėjusių me
tų pajamas ir išlaidas, o ypač

airportas yra Chicagoj. Per išmokėjimus už visus darbus, 
vienų parų čia 104 tramspor- (Darban bus pastatyti audi-

sovietas andai surengė vai-, rpumQ mirtimi sustojo. Dabar 
kams ekskursijų I šiol upe su j^auno burmistfas A. Merkys, ?i 1 •_  T* ! I 1senu, prakiurusiu laivu. Pri
gėrę 28 vaikai.

Sovieto 7 nariai nubausti 
kalėjimu.

ŽUVO 4-RI ARMIJOS 
LAKŪNAI

FRESNO, Cal., geg. 28. — 
Seųuoia National parke nukri 
to kariuomenės bombų svai
dymo lėktuvas. Žuvo keturi 
kariškiai lakūnai.

tų klausimų vėl iškėlė ir ruo-1 
šiasi netrukus iš surinktų au
kų pradėti pačių paminklo 
statybą.

PEORTA, 111., geg. 28. — 
1,100 mokinių streikuoja vie
nojoj Manual Training viduri 
nė j mokykloj.

tiniai lėktuvai atskrinda ir iš
sklinda. Balandžio mėnesį ap
ie 15,000 keleivių atvyko ir

PASIKEIS KALINIAIS

KAUNAS. — Girdėtis, kad 
vėl tariamasi dėl pasikeitimo 
politiniais kaliniais su Sovie
tų Rusija. Už kaikuriuos žy
mius komunistus, kaip saky
sim M. Chodosaitę, rusai su-

PICHER, Okla., geg. 28. — tinką paleisti į Lietuvų kelis 
Į mainierių streiko sritį pri-| lietuvius-kunigus, jų tarpe ir 
siųsta 200 milicininkų. kunigą Jasinskų.

toriai ir .jie įsigilins į ofisų 
finansinius dokumentus.

SUIMTI 3 SU KLASTUO- 
TAIS PINIGAIS

Chicagoj suimta 2 vyrai ir 
1 moteriškė, kurie mėgino 
skleisti klastuotas pusdoleri- 
nes monetas.

O RAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas pragie
drėjimas; vėsiau.
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų regrųžlna. 

jei neprašoma tai padaryti lr nepriaiunčlama tam tiks
lui p*tu> ženklų.

Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi 6 vai. popiet.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet.

it DRAUGAS”

iv sustiprėjo visa eilė šiaip jau kultūrinių, 
ekonominių ir visokių kitokių įstaigų ir or
ganizacijų.

Malonu yra konstatuoti faktų, kad šios 
dienos jubiliatai — kun. Vaičūnas, kun. Bal
tutis ir kun. Statkus yra žymiai prisidėję 
prie tos pažangos, kokių Chicagos lietuviai 
padarė bėgyje dvidešimties metų. Negalima 
praleisti nepažymėjus ir to, kad ir Lietuva 
yra pajutusi jų paramų tais laikais, kuomet 
ji vedė kovų dėl nepriklausomybės. Kas ne-

Jie Tarnavo Svetimiems
Lietuva, ūkininkų žemė, pa-, miausia, kad jo širdis būt pa

gimdė ir išaugino daug talen
tingų žmonių. Mūsų artimos 
kaimynės tautos, Lenkija ir 
Rusija, daugiausia pasinaudo
jo mūsų tėvynės gabių ir žy
mių vyrų darbais.

Svetimųjų tarpe ir ant sve-
L1T11UANIAN DAILY FBIEND

Publlsbed Daily, Klcept Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: oae Tear — Sta Montbs

žino, kad ciceriečiai, kun. Vaičūno vadovau- • t|nios dirvos dirbo šie pagar- 
jarni, aukomis ir darbais Lietuvai visuomet ggję Krūviai: Tadas Kosciuš 
buvo pirmose vietose Nedidelės parapijos

— ŽI.60I TBree Montbs — Įl.tO; One Montb — 76o. I _ .... . . ,, , , . ,

Europe —-_jqna Teat — |7.«0: bm Montbs — *«.••: į (jįy. Kazimiero ir Sv. Mykolo), kurioms yra 
i vadovavęs kun. Baltutis, irgi nebuvo pasku- 
! tinęs. Ne be nuopelnų šiuo žvilgsniu yra ir 

kun. J. Statkus.
Jubiliejaus proga visiems trims kuni

gu ins, drauge įšventintiems ir jau 20 metų ,

Copy — .tie.
Advertising In "DRAUGAS“ b ringe besi reeulte. 
Advertielflg ratea oB application.
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DANGUN ĮŽENGIMO IVENTt

ka buvo generolu Lenkijos ir 
Amerikos kariuomenės; Ado
mas Mickevičius rašė eilėraš
čius lenkų kalba; Tadas Nor- 
butas parašė istorijų lenkiš
kai; Jurgis Baltrušaitis, poe- 
eas, rašo rusų kalba. Gaila,

laidota Varšuvoj, ten, kur pri 
klauso, o ne Vilniuje šalia jo 
palaidotos lietuvės motinos 
kojų. Jam gyvenant jo širdis 
niekuomet nebuvo prielanki 
nei drauginga Lietuvai, todėl, 
lai dabar suranda sau amžino 
atilsio vietų Lenkijoje, bet ne 
užgrobtoje Lietuvos sostinėje.

Atsiranda lietuvių Ameriko
je ir Lietuvoje, kurie dar iri 
šiandien tarnauja kitataučia
ms, o ypač lenkams. Tokie lie
tuviai skaito lenkiškus laik
raščius, remia lenkų bažny
čias, įstaigas, biznierius, pro-

Vaidilai Dians Iškilmes $v. Kazimiero 
Kapuose

Kaip kasmet, taip ir šįmet, kun. P. Katauskas.
Vainikų Dienoje (Decoration! Minėtos dienos pamaldose
Day), gegužės 30 d., 11 vai. 
ryto, Sv. Kazimiero kapuose 
bus iškilmingos pamaldos už 
mirusius, pamokslai ir proce
sija.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Chicagos ir apylinkės mieste
lių lietuvius katalikus kuo- 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Kaip Lietuvoje Kryžių Die
nose, taip čia, Amerikoje, Vai- 

1 nikų Dienoje, nepamirškime a-
Lietuva negalėjo ir negali fesijonalus ir kiek tik gale ' Plankyti mirusiųjų kapus ir

Rytoj yra Viešpaties Jėzaus j dangų į- 
žengimo šventė.

Tai yra didelė ir reikšminga šventė. 
Kristus žemėje gyveno 33 metus. Bet ir 

tų trumpų metų užteko, kad paskleisti die-

dirbusiems vienų ir tų patį kilnų ir išganin
gų darbų, mes linkime sveikatos ir dar daug džiaugtis, didžiuotis* bei ge- danJ ir net atvirai niekinTlie' melsti Dievą aukojant š v. Mi 
metų gyventi, dirbti ir vadovauti. “ 1 ' """ ~™X1

Ilgiausių metų!

VAINIKŲ DIENA

rėtis jų didingais nuveiktais 
darbais ir raštais. Jie buvo

I

atšalę nuo savo tėvynės.
. Generolas Juozas Pilsudskis

tmiu. ir lietuvių tautų. Jie | 81as Uz “VMk.ua B- visus nu- 
tik nelaimėje atsimena, kad! ruR,us’ > Kazume-
esą lietuviai. Jie tik tada su.’to kapu0!e palaidotus-
pranta savo tautybę. Jie tik

Lenkijos diktatorius, buvęs su nelaime glaudžiasi prie ša
ldytoj Vainikų Diena (Decoration Day) lietuvis, vilnietis dvarininkas. vo brolių lietuvių ir tik taria 

šio krašto patrijotinė šventė. Šioj šventėj u£mįršo savo tėvynės reika į jiems rodosi žinoma lietuvių 
viškųjį mokslų žmonių tarpe, kad įsteigti ' Žmonės lanko savųjų kapus, juos puošia gė-! lug ir> kaipo netuvįs> visuo kalba, kada jie šaukiasi paga-
Bažnyčią. Darbas buvo sunkus, kova didelė. 1 lių vainikais. Tikintieji meldžiasi už mirų- j me^ dirbo įr rūpinosi dėl len- 
Tačiau Kristus nekovojo kardu, bet savo šiųjų sielas. ' kų tautos gerovės. Jo tęvams
dieviškuoju mokslu, pavyzdžiu, gerais dar- J Naudinga ta šventė. Ji sukelia pagarbų Lįeįuva suteikė dvarus ir tu-

mirusiems, duoda progų aplankyti kapus irbais ir stebuklais. Didžiausias Kristaus ste
buklas buvo — po didelių darbų, skaudžių 
kančių ir mirties ant kryžiaus Jis prisikėlė 
iš numirusių. Viskas buvo išpildyta, kas bu
vo pranašauta ir žadėta. Jei Kristus nebūt nesitikėkime, kad vaikai ar kas kitas mūsų 
prisikėlęs iš numirusių, visas Jo mokslas būt kapus lankytų, ar melstus už mūsų sielas, 
buvęs Veltui. Nebūt buvę nė į dangų įžengi- i “Kų pasėjai, tų ir plausi” — sako prie- 
mo ir tos šventės mes neturėtumėme progos žodis. Jei stengiamės gerai auklėti ir mokinti 
švęsti. j . ijBjlil £>&vo vaikus, galime tikėtis iš jų ko gero su-

Kristus kėlės iš numirusių, įžengė ’į da- I silnukti; jei gerus pavyzdžius jiems rodome,
ngų, bet Jis ir vėl grįš žemėn kaipo visos 1 galime laukti, kad ir jie eis mūsų pėdomis,
žmonijos Teisėjas. Tuomet išsipildys pasku- j Vaikai akylai seka kiekvienų tėvų žingsni.

rtus, o ji patį apdovanojo ga
juos papuošti. Tai reikalinga. Jei mes ne
gerbsime savo mirusiųjų tėvų ar savųjų ar
timųjų kapų, nesimelsime už mirusiuosius, k imąs lenkų vadas, o Lietu

vos žiaurus priešas, persekio
tojas, skriaudėjas ir griovė
jas. Jis jau atgyveno savo lai

bumais ir talentais. Nuostabu 
todėl, kad maršalas buvo išti-

lbos. Jiems tik toumet yra mie 
las žodis mūsiškai kalbamas

Lietuva, mūsų tauta ir gini 
tinis kraštas, turi pilnų, teisę 
tikėtis lietuviško darbo, para
mos, pagarbos ir meilės iš vi
sų savo sūnų ir dukterų. Gar
bė priklauso tik tiems lietu
viams, kurie mylėjo savo tė-

Kapuose Vainikų Dienoje, 
ir visuomet, visų prašoma el
gtis kaipo šventoje vietoje, 
kaipo protingiems ir maldin
giems katalikams dera.

Mišias laikys kun. Martin
kus; dijakonų bus kun. A. 
Linkus; subdijakonu kun. A. 
Valančius. Pamokslus sakys: 
po Mišių kun. prof. J. Vait
kevičius, M. I. C.; per proce
sijų prie stacijų kun. J. Vai
čūnas. Ceremonijų vadu bus

nuoširdžiai prašomi dalyvauti 
visi Chicagos ir apylinkės ge
rb. kunigai klebonai ir jų pa- 
gelbininkai; visi vargoninin- 
kai.

Vainikų Dienoje, po pamal
dų kapuose, Vytauto darže 
Labdarių Sų junga rengia pik
nikų vargšų naudai.

Nuoširdžiai visi kviečiami 
paremti kilnų labdarybės dar
bų ir Chicagos lietuvius varg
šus. Vytauto daržas netoli 
Sv. Kazimiero kapų. Automo
bilius galima bus palikti Vy
tauto darže iš ryto. Už “par- 
k inimą” nereiks mokėti ir bi^^Į 
apsaugoti.

Vainikų Dienoje iš priežas
ties įvykstančių pamaldų, Šv. 
Kazimiero kapuose mirusieji 
nėra laidojami.

Norintieji pašventinti kry
žius bei paminklus, kreipkitės 
prie dvasiškių, tuojau po pa
maldų, arba ir prieš pamal
das, jeigu bus laiko.

Kun. A. C. Martinkus
Šv. Kazimiero kapų 

direkt. pirmininkas

vų žemę ir daug nuoširdžiai 
kų ir mirdamas paliko Lie- dirbo arba darbuojasi dėl sa- 
tuvai tik daug padarytų lr vo brangios tėvynės, 
neatlygintų skriaudų. Jis bu- Tiems lietuviams, kurie uo 
vo nuoširdus organizatorius ir

tinis pranašavimas, paskutinis prižadas. Jei 
viskas išpildyta, kas buvo žadėta, išsipildys 
ir tas. Tikėkime tikime Kristaus
užgimimui, Jo darbam8®a#febuklams, iš nu
mirusių prisikėlimui ir į dangų įžengimui.

TRIJŲ KUNIGŲ JUBILIEJUS

Jie, matydami, kad mes nelankome savo tėvų 
kapų, jų nepuošiame, nesimeldžiame už jų 
sielas, mums išmirus, su mumis piūsų vaikai 
panašiai elgsis. '

Tat, lankykime kapus, juos pūoškime ii 
melskimės už įnirusius.

kariautojas Lenkijos išlaisvi
nimui iš po svetimo vergijos

liai tarnavo Lietuvai, buvo vi
sas užmokestis tėvynės dėkin
gumas. Geriems sūnums ir

jungo, bet sulaužytojas Suval- tikrom? dukterims to ir už
teko. Jiems ir joms buvo mie
la lietuvių kalba ir Lietuva,

1915 metų gegužės mėn. 29 dienų Chica
gos lietuvių katalikų gyvenime yra atminti
na diena. Toj dienoj susilaukėme savo tarpan 
trijų naujų jėgų, jaunų kunigų, kurių tais 
laikais labai trūko. Negalima užmiršti to ti
kinčiųjų džiaugsmo, kurį jie pergyveno su
žinoję, kad gražių 1915 m. gegužės mėn. die
nų Šventinami kunigais klierikai — Jeronimas Vaičūnas, Aleksandras Baltutis ir Jonas 
Statkus. Ir šiandien, minint šių trijų vyrų 
dvidešimts metų kunigavimo jubiliejų, sma
gu pabrėžti faktų, kad jie Chicagos lietuvių 
katalikų džiaugsmo neapvylė. Jie ne tik pa
siliko ištikimi savo aukštam pašaukimui, bet, 
kaip matysite iš jų trumpų biografijų, deda
mų kitoje dienraščio vietoje, jie buvo uolūs 
darbininkai ir vadai ne vien religiniame, bet 
ir tautiniame mūsų visuomenės judėjime. Jie 
buvo statytojai pilna ta žodžio prasme.

Senesniosios laidos žmonės atsimena, kas 
dėjosi Amerikos lietuviuose prieš dvidešimts 
metų. Dr. J. Šliupo ir jo aklų pasekėjų ata
kos prieš Katalikų Bažnyčių; šlykšti bedie
vių spauda stengėsi išrauti tikėjimų iš tikin
čiųjų širdžių; norėjo pakirsti visokį kunigais 
pasitikėjimų; pranašavo, kad netrukus jie bus 
iškarti bažnyčių varpinėse; apie tų laikų be
dieviai socialistai nužudė kun. Žebrį, New* 
Britain, Conn. lietuvių parapijos klebonų; kai 
kuriose Chicagos parapijose ėjo sumišimai, 
buvo net muštynių. Dėl to visai galima su
prasti kodėl džiaugėsi tikintieji, kuomet jie 
susilaukė trijų naujų kunigų, nuo kurių į- 
šventinimo dienos Chicagos lietuvių gyveni
me rodos lyg būtų atsivertęs naujas mūsų 
gyvenime istorijos lapas. Tvarkėsi parapijos, 
stiprėjo lietuvių religinė sųmonė, platinosi 
katalikiškoji spauda, didėjo mūsų veikimas, 
atsirado vis daugiau ir daugiau kunigų ir 
pasaulininkų veikėjų. Per dvidešimts metų 
išaugo Chicago je trys naujos lietuvių bažny
čios (dvi pastatytos šios dienos jubiliatų —•

DIDELIS SMŪGIS KRAŠTO 
ADMINISTRACIJAI

Prezidentas Kooseveltas savo darbų pro
gramai susilaukė didelio smūgio. Vyriausias 
Jungtinių Valstybių Teisinas, susidedąs iŠ 
devynių teisėjų, vienbalsiai pareiškė, kad 
NRA (krašto gerovės gaivinimo planas) ir

kų sutarties, siuntėjas Želigo
vskio su lenkų kariuomene už
grobti Vilnių ir davėjas visos o Lenkija tolima ir visai sve 
Vilnijos nepasotinamai Lenki-1 tima.
jai. Būtų geriausia ir tinka- Adv. N. Valasina

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS yra tešla’ 18 kunos clclhstų 
1 gazieta sau blynus kepa. Ba,

veizėk, užsteliuos drukarnei 
pridrūkavoti visokių posterių,AMERIKOS LIETUVIU ĮSTEIGIĄS FABRIKAS 

IŠAUGO Į MILŽINIŠKA ĮMONĘ
kas įsteigtas tik 1925 metais. 
Kas matė “Drobę” pačioje 
jos veikimo pradžioje ir kas 
mato dabar, randa milžinišką 
skirtumą. Paėmusi ligi “Dro
bės” atsiradimo pradžios Lie
tuvoje dar nežinomą medžią - 

bent pradžiai šiek tiek kapi- .gų gamybos sritį, per dešim

Atgavusi nepriklausomybę, 
Lietuva neturėjo savo dides
nių pramonės įmonių. Veiku- 

jo visi kodeksai yra prieškonstituciniai ir j šieji didesni fabrikai, daugiau 
dėl to nelegalūs. - 'šia, buvo kitataučių rankose.

Toji vyriausiojo teismo ištarmė pastato (Lietuviams buvo gana sunku 
Prezidentą keblioje padėtyje. Pasakyti, kad eiti į pramonės sritį. Reikėjo 
per porą metų veikęs Prezidento planas ne
turi konstitucinio pagrindo, yra lygus suda- 
vimui vyriausybės galvai per žandą. Iš tos 
padėties išeiti nebus lengva. Ir kongresas 
nedaug čia begalės padėti.

Kaip žinoma, prieš NRA visu smarku-

talo. Tačiau jo ilgus šimtme
čius svetimųjų išvarginti ir 
Didžiojo karo nuterioti lietu
viai (atskiri asmenys) neturė
jo. Amerikos lietuviai, kurie

inu varėsi stambieji kapitalistai. Juos palai- prieš 15-10 metų sugrįžo į Lie
kė didieji dienraščiai, kurie taip pat kapi- tuvą su šiek tiek kapitalo, ra- 
talistų yra užlaikomi. Kampaniją prieš tą do puikias sąlygas savo vei- 
Prezidento planą buvo vedama sistematin- kimui pramones srityje. Nors 
gai ir stipriai. Tai negalėjo nepaveikti ir į dabar jau veikia daugiau Be
teisėjus, kurie savo ištarme palaikė kapitalo tuviškų fabrikų, tačiau visos 
pusę. gamybos sakęs ir pramonės

Vyriausiojo Teisino atmetimas NRA ir srįfys dar nėra užimtos. Ir 
jo kodeksų, yra smūgis ne tik krašto admi- dabar dar su šiokiu tokiu ka- 
nistracijai, bet darbo žmonėms ir smulkes- .pįtulu Lietuvoje galima pUi- 
niems pramonininkams bei prekybininkams 'kiai įsikurti 'prekyboje, pra- 

; menėje ir net žemės ūkyje.
APIE BAŽNYČIOS UŽDAVINIUS

Be žodžių, mums gyvu pa*

Kaip tik pereitą subatą į 
savo vožnų kampelį įdėjau na- 
vyną, kad be žinios iš Čika
gos kaž kur prapuolė “balta 
gulbė” antram skrajui per 
mares ir prašiau, kad, kas 
nors sužinojęs kur ji vartosi, 
man orogramu praneštų, tuo
jau atsiliepė eicilistų popera 
ir apznaimino, kad ji rūnys 
dar vieną skrajui gudbai pa
sakymą, kad ir be aroplano, 
ba jis jau išvežtas į jyBtuB.

pati gazieta apsikraus adver- 
taizinais, atėjus tai dienai 
Lansinge pasidaro dumblai ir 
gudbai pasakymas atidėtas. 
Už kiek laiko vėl rūnijama 
gudbai pasakymas, ir vėl ga- 
sietai kepama blynai.

tį' metų “Drobė” išaugo į di
džiausią lietuvišką fabriką vi 
soje Lietuvoje. Kasmet “Dro
bė” daro milijonines apyvar
tas, nes jos gaminiais nešioja 
jau beveik pusė Lietuvos gy
ventojų. Pats fabrikas atsisto
jo ant tvirtų, jokios krizės ne
palaužiamų kojų. Joje darbo 
turi keli šimtai darbinin!.ų. 
Fabrikas nesustoja nė dieną 
nė naktį ir darbininkai dirba 
trimis pamainomis per parą. 
Netrukus “Drobė” paleis sa
vo elektros stotį, kuri elektra 
apšvies visą Kauno priemiestį 
Šančius. Ten gyvena apie 25.* 
000 žmonių. Tai miestas, ku* 
ris beveik prilygsta Šiauliams.

“Bet kas keisčiausia, tai 
tas, kad kuomet sužinota, kad 
aviacijos diena pavyko, taj 

Cicilistai pinigus dėtų be- lakūno menedžeris Vaivada 
tui, ale svietas jau neblyvins, buvo pasiūlęs savo lakūną iš- 
kad į šį gudbajų Litvanika ieį8t kitą dieną, kuris būtų 
atrūnys į Čikagą. Vašingto-, atskridęs pinigus pasiimti. ” 
nas, D. C., yra daug toliau (“A. L.” apie aviacijos d«^ 
nuo Čikagos, negu Kokleris, geg. d., No. Graftone, 
Viskamsine. Beeinu, subatoj Mass.)
gausim telegramą, kad aro- 
planas nepribus, ba fiuzas su 
gedęs, kaip buvo atsitikę per 
aveišino dienas Pisburge, U- 
stery ir kitur.

“P. B.” paduoda, kad arkiv. Pawlikow- ^y^džiu matomas Kauno prie- ,*»<pro|)go įurĮ ger^ vardą ir 
skis Grąže, Austrijoje, apie Bažnyčios uždą- nues^yJe nciuose incn- ,------- — rp„.įestyje

kos lietuvių įsteigtas — “Dro
bės” fabrikas. Jis gamina ge-

vinius viešajame gyvenime yra pasakęs:
“Katalikai turi žinoti, kad akivaizdoje

šių dienų neopagoniškų siekimų ir pavojų ne- (Jumbes ir kitas apsirengimui 
užtenka būti religingu tik širdyje ir bažny- (reikalingas medžiagas. Fabri- 
čioje. Visuomeninis gyvenimas nepagerės, jei-

bė”; dabar gi turi būti:'“Laimėjančioji kri
kščionybė”. Todėl ir kunigo negalima pra- 

kun. Vaičūno ir kun. Baltučio, trečioji — į šalinti iš viešojo gyvenimo. Iš politikos gy- 
kun. Albavičiaus), pastatyta ligoninė, išdygo ;• venimo jis laisvai pasitraukė. Atsitraukimas

Oras skrajaus rūnytojams 
rodo palankumo. Kaip tik ci- 
cilistų popera apznaimino, 
kad ji rūnys dar vieną gud
bai pasakymą, dangus apsi
niaukė ir ant Čikagos pradė
jo lyti. Lansingo erporte vėl 

kaip komercine įstaiga. Tai | pasidairys dumblai ir gudbai 
kultūringa, kas kart žengianti pasakymas skrajui vėl reiks

Jei, sulig “A. L.” šnekos, 
Litvanikos lakūnas yra tešla, 
iš kurios eicilistų gazieta sau 
blynus kepa, tai, sulig mano 
delno rokundos, išeitų, jog 
Vaivada yra kukorius tų bly
nų. Ale nepadarykit misteiko. 
Jis yra tik elpeTys vyriausio, 
tų blynų kepėjo — kukorio Pi- 
jušėlio.

pirmyn ir besiplečianti pra
monės įmonė, kurią įkūrė ir 

(Tędnys ant 3 pusi.)

atidėti. Taigi, kaip Ainerikės 
Lietuvis šneka, ne tik lakū
nas, ale ir Lansingo dumblai

gu jo nepersunks tikėjimas ir dorovė. Anks- ! kunigo iš viešojo gyvenimo reikštų jo išsiža- 
čiau buvo motto: “Praktiškoji krikščiony- dėjimą kunigiško pašaukimo. Nešti krikščio-

niškojo mokslo dėsnius į viešąjį gyvenimą 
yra Išganytojo įsakyta. Negalima kunigo pa
šalinti iš pasaulio* nes jis yra Kristaus siųs
tas laimėti pasaulį. Jo negalima šalinti nuo

pasauliečių, nes jis turi su jais bendradar
biauti. Bet kur šiandieną kunigas dėl kokių 
nors priežasčių nebegali nueiti, ten turi eiti 
katal. pasauliečiai. Atgal prie Kristaus! Tai 
laiko šūkis. Kad tai pavyktų, katal. pasau
liečiai turi padėti žmones Kristui laimėti”,

Sūnus: — Žadėjai man, tė
veli, paaiškinti apie žmogaus 
smegenis T

Tėvas: — Mano brangusis, 
duok rainybę, šiandien man 
kas kita galvoje — ne sma- 
genys.

— Kada žmogus pro vieną 
skylė įlenda, o pro dvi išlen
da!

— Kada marškinius velkas.

%25e2%2580%259cVMk.ua
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^Trečiadienis, gegužės 29, 1935

Šios Dienos Jubiliatai - 20 Metų Garbingai Iškunigavę Visuomenėj Federacija. Šios visos KATA-, lino ir tarybai svarstyti pa
tiekė naujai. Jis pats prieš

Gerb. kun. Jeronimas Vaičūnas. šv. Antano parapijos kle
bonas, kuris švenčia 20 m. kunigavimo jubiliejų. Šiandien pa- 
rapijonai jam surengė iškilmingų pagerbimo bankietų.

Gerb. kun. Aleksandras Baltutis, Gimimo 
Šv. Panelės parapijos klebonas, taip pat šian
dien mini 20 m. kunigavimo jubiliejų. Iškil
mingas jo pagerbimas įvyks birželio 2 dienų. 
Apie jo 20 metų darbuotę įdėsime dienraštin 
būsimųjį šeštadienį.

Apie gerb. kun. J. Vaičūno LTKISK0S drauKijos visuo- 
'met lietuvybę palaikydavo. Pa 
klaustas apie lietuvybės žlu-

darbuotę visuomenės tarpe ne 
reikia rašyti, nes mums vi- 
sieros yra serai žinoma, kiek «*'“» Kwh- Jubilia-
jis toj srity, yra nuveikęs. Bu tas kad lietuv3'b8B
vo Federacijos Centro valdy 
bos iždininku, L. K. S. A. na 
riu, Vyčių dvasios vadu ir ga

visuomet pasiliks. Jaunimu pa 
sitiki ir tiki, kad jis pasiliks 
katalikiškas ir lietuviškas, bet

tarybų jj ir gynė. Nurodė 
kad, apskritai, nuo smulkme
nų tokiame dalyke reikia at
sisakyti. Daugiau dėmesio rei 
kia kreipti j tai, kad herbas 
būtų ryškus ir paprastas, kad 
jis tiktų įvairiais atsitikimais: 
ir jį didinant, ir mažinant, ir 
išplaunant arpan. Tokiu dės-

rbė's narys, Sv. Kryžiau, ligo- ida"Kiaosia t0 P»'aikymo dar- 
ninūs direktorių pirmininkas/'batu,d įd«i mūs, vadat.
“Draugo” bendrovės pirmini- “Mums reikia daugiau vieny- mu vaduojantis, panašūs da- 

v- • ...... ]ykai šiuo metu dirbami ir už
sienyje.

Taryba dail. J. Burbos pa
gamintų herbo projektų, ku
rio skyde vaizduojamas tau
ras su kryžiumi tarpuragyje, 
nutarė priimti. Tik, kad kame 
nors nesuklydus, dėl viso ko 
nutarė dėl pavaizduotojo tau
ro išvaizdos dar pasiklausti 
prof. T. Ivanausko nuomonės.

nku per 12 metų. (šiuo laiku Ms ir susitarira0 mfls» .vad'! 
eina tos bendrovės vice pirmi- ir in^igentų taąie. Tai pa
niuko pareigas), A. L. K. Stnid",u^ ”es P1™?" •
deni, Organizacijos narys, La ^''b' ku"' X ) ““"T’ "T 
Marybės direktorius ir t.t. Vi l9alaakes 53 met,i amzla"9 'r
sų draugijų vardus, prie ku
rių jis priklauso, 
ir suminėti.

Giminės

-tinku Imtų

matęs daug vargų, vienok at
rodo jaunas ir sveikas.

Linkime gerb. Jubiliatui su
laukti dar daug metų ir kar
tu su visa lietuvių visuomene 
mes tariame nuoširdų “AD 
MULTOS ANNOS”.

KAUNO MIESTO HERBAS 
IR VĖLIAVA

AMERIKOS LIETUVIŲ Į- 
STEIGTAS FABRIKAS IŠ
AUGO Į MILŽINIŠKĄ Į-

MONĘ

Amerikoj gerb. kun. J. Vai
čiūnas turi du brolius ir vienų 
seserį. Brolis Juozas su savo 
šeima gyvena Ciceroj, o brolis 
Kazimieras ir sesuo Marijona 
(Puidokienė) Brockton, Mass.
Sesuo Marijona su savo duk
rele Florencija pereitų sekma-1 Antrą kartų apsvarstė Kau 
dienį atvažiavo paviešėti pas no miesto herbo klausimų. Šis 
gerb. Jubiliatų. Jis taip pat tu Į klausimas yra kilęs vidaus 
ri du giminaičius kunigus: Ju- reikalų ministerijai nusista- 
škaitį, kuris yra klebonu Ca- eius įvesti miestų burmistrą

20 Metų Kristaus Kunigu
________________________________________ )

Bruožai iš Kun. H. Vaičūno Gyvenimo
Švenčiant Jam 20 m. Kunigystės Sukaktį

Šio mėnesio 29 dienų tikras 
Kristaus kunigas, karštas Lie 
tuvos patrijotas, gerb. kun. J. 
Vaičūnas, švenčia 20 metų ku
nigystės sukaktį. Gerb. Jubi
liatas yra kiekvienam Ameri
kos lietuviui gerai žinomas, 
kaipo narsus kovotojas už tie- 

,^ų, labdarybės palaikytasis, 
jaunimo tėvas. Vienu žodžiu, 
kiekvienam geram darbe rasi 
gerb. kun. Vaičūnų visa savo 
ugninga energija varant tų 
darbų pirmyn. Todėl ir šia 
proga visi jam linkini KUO- 
ILGIAUSIŲ METŲ ir GE
RIAUSIOS SVEIKATOS 

Jaunystė ir mokslas
Gerb. kun. J. Vaičūnas gi

mė vasario 26 d., 1882 m., Lie
tuvoje, Plokščių parapijoje, 
Šakių apskrityj. Čia pat jis 
lankė pradžios mokyklų ir gi
mnazijų. Jaunas būdamas ne
teko tėvų ir buvo priverstas 
kovoti su gyvenimo sunkeny
bėmis. Turėdamas 17 metų jis 
atkeliavo į Amerikų ir apsi

gyveno Brockton, Mass. Norė-
Wramas įgyti aukštesnius mok

slus, jis čia dienomis dirbo, o 
vakarais lankė mokyklų. Vė
liau nusikraustė į Bostonų ir 
baigė Boston High School. Į- 
stojo į Valparaiso universite
tų, Indiana, 1904 m., kur tuo
met daugelis dabartinių lietu
vių profesijonalų mokėsi, ir 
baigė 1910 m. gaudamas du 

, laipsniu, B. S. ir A. B.
Užbaigus Valparaiso unive

rsitetų tuolaikinis Chicagos ga 
nytojas vyskupas Quigley pri
ėmė jį į savo diecezijų. Tais 
pačiais metais buvo vyskupo 
pasiųstas į Our Lady of An- 
gels seminarijų, Niagara Falls 
universitete, mokytis filozofi- 
jos ir teologijos. Šiuos moks
lus baigė gaudamas M. A. lai
psnį. Baigus mokslus, įšventi
ntas į kunigus geg. 29 d., 1915 
m., Chicagoje. Įšventino vys
kupas Rhodey. Primicijas at
laikė Dievo Apvaizdos para
pijoje.

Kunigavimo darbuotė
Po įšventinimo tuojau vys

kupas gerb. kun. J. Vaičūnų 
paskyrė vikaru į Šv. Jurgio

parapijų, Bridgeporte. Čia vi
karavo iki 1917 m. pavasario^ 
kuomet vyskupas jį paskyrė 
tos parapijos administrato
rium. Kovo 8 d., 1918 m., jis 
užėmė kun. Ežerskio vietų Ci
cero, Ilk, kur ligi šių dieni} ei
na klebono pareigas. Nesulau
kus nei metų laiko nuo savo 
paskyrimo į Cicero, jis pasta
to parapijinę mokyklų. 1920

m. jo pastangomis nupirkta 4 
akeriai žemės seserų namui 
skersai nuo parapijinės moky
klos. Tas namas šiais metais 
buvo atremontuotas. Jo slin
kit} darbų vaisiai yra visiems, 
kurie tik atsilanko į Cicero, 

J matomi. Ten 1926 m. jis pa- 

j statė vienų iš gražiausių lie

tuviškų bažnyčių Amerikoje.

mbridge, Mass., ir kun. Stra- 
kauskų, Lowell, Mass., para
pijos klebonų.

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
kurioje įsistiprino Amerikos 
lietuviai.

Šia proga pažymėtina, kad 
Lietuvoje yra dar daug neiš
naudotų pramonės sričių. Tik 
paminėsime tiklo, įvairių a-ms tarnybinius ženklus. Į Kau

no miesto burmistro tarnybi- į lieju, benzino, gipso, durpių, 
nį ženklų turėjo būti įdėtas, indų, popierio ir daug kitų 
senojo Kauno miesto herbo
pavyzdys, kuris neturi nei 
reikiamos meniškos, išvaizdos, 
nei nėra vienodas praeityje.

kų lietuviai padarė didelę pa- klaupimas tad buv0 Per;jrikos lietuviams, grįžtantiems 
žangų. Didžiausios įtekmės į | žiūl'ėtas ir buv0 pagaminti. į Lietuvų ir manantiems čia 

nauji Kauno miesto herbo pa- visiškai apsigyventi, yra de- 
vyzdžiai. Dail. J. Burba her-jkinga, pelninga ir turėsianti 
bo projektų dar kiek patobu- pasisekimų darbo dirva. Tsb.

Kalbant apie praeitį ir da
bartį su gerb. Jubiliatu, jis pa 
reiškė, kad per tuos ilgus me
tus nuo jo atvykimo į Ameri- 

i-
į

lietuvių gyvenimų turėjo L. 
R. K. S. A., Tautos Fondas ir

pramonės šakų, kurios dar ne
išnaudotos ir, kurios dar lau
kia žmonių su ne taip dideliu 
kapitalu. Ir šiose srityse Ame-

‘Rinkimo stotis” Turkijoje kur 
turkiško tabako lapai pasverti ir 
klasifikuoti spręsti jų rūšį.

Pakuojami kaip šilkai .. ima kan 

trumo ir atydos sutaisyti turkišką ta
baką Chesterfield cigaretams

)

Didumas, spalva, sutaisymas, pa
dėjimas . . . visi tie prisideda prie 
kvapsnio ir skonio

Saulės-nunokirito turkiško tabako 

kiekvienas atskiras lapas yra parinktas 

arba atmestas gauti kaip tik tinkamą 

rūšį dėl Chesterfield’s lengvesnio, 

geresnio skonio.

Ir taip pat atsargiai tabakas supa* 

kuotas užlaikyti delikatną kvapsnį per 

jo net 4000 mylių kelionę į šitą šalį.

1dip svarbus yra sutaisymas tur
kiško tabako pagaminime Chester
fields, jog Liggett & Myers turi 
savo modernines lapų-prižiūrėji
mo įstaigas net į septynis* svar
bius tabako centrus Turkijoje ir 

. Graikijoje.

• 191). Lioarn * Mmi Tobacco Co,

A
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VISI Į LABDARIŲ 
PIKNIKĄ

RINKLIAVA KAPINĖSE

Rytoj Vainikų Diena. Visi 
švenčia. Švenčiame ir mes, lie
tuviai. Kadangi tai yra kapų 
puošimo diena, dauguma va
žiuosime į kapines, kur saviš
kių turime palaidoję. Lietu
viai katalikai lankysis į Šv. 
Kazimiero kapines. Ryte ten 
bus gedulingos pamaldos ir 
pamokslai.

Bet kų padarysime aplankę 
kapines, pasimeldę į Nė negal
vokime. Klausimas yra išriš
tas. Kitoj kapinių pusėj yra 
Vytauto daržas. Tame darže 
lietuvių R. K. Labdarių Sų
junga turės savo metinį pik
nikų su programa, šokiais, į- 
vairenybėmis. Taigi po pama
ldų Šv. Kazimiero kapinėse 
ten ir pasukime. Įėjimas į da
ržų bus visiems dykai. Savo

SUSTIPRINA NERVUS IR 
PAGELBSTI JIEMS JGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, x*a- 

taiso apetitą,, stimuliuoja prie nornia- 
llško veikimo virškinimo organus, už
tikrina ramų miegą, ir pataiso abelną 
sveikatą.

NUGA-TONE jau yra vartojamas 
per 45 metus, per tą laikotarpi jis 
įrodė esąs labai pagelbingas ; ii omenis 
Ir liguistiems vyrams ir moterims. Ne 
praDaisk.it ne pamėginę NUGA-TONE. 
Parsiduoda visose vaistinyčiose. Gau
kite tikrą NUGA-TONE, nes joks ki
tas vaistas ne atneš tokią pasekmių

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

automobilinis iš put ryto Vy
tauto darže galėsime iMtlikti ir 
už tai nė cento nereikės mo
kėti. Tai nepaprastas patogu
mas visiems tiems,, kurie va
žiuoti atvyks į Šv. Kazimiero 
kapines. Tik, žinoma, labda- 

1 riai prašo, kad visi nors va 
landėlei pasiliktų jų svečiais 
piknike. Visi drauge linksmin- 
simės ir kilnų tikslų parem- 
sime.

Nė vienam “Labdarių Dir
vos’’’ skaitytojui, tur būt, jau 
nebereikia aiškinti, kokiam 

! reikalui skiriamas pikniko pe
lnas. Reikalas, visi žinom, yra 
labai svarbus. Be savo, lietu
viškos, prieglaudos neapsieisi
me. Reikia priglausti ir sene
liai ir našlaičiai, kurie varg
sta svetimose prieglaudose. 
Labdariai jau turi nupirkę ū 
kį, kur norima tos prieglau
dos statyti. Ant ūkio dar yra 
likusi skola, kurių greit reikia 
išmokėti. Tat, tos skolos išmo- 

įkėjimui pikniko pelnas ir ski
riamas.

Kaip nekartų jau buvo ra
šyta, prieglaudų statymas, tai 
ne vieno kito veikėjo, bet vi
sos lietuvių visuomenės reika
las. Dėl to visi jį remkime. 
Pradėkime nuo ryt dienos pi
kniko. Prašom atvykti. Lauk
sime jūsų visų Vytauto darže,

i v

Pasirinkimui Vainikų Dienai 
eikite į

LOVICK’S FLORIST 
SHOP

ST. LOVICK, Sav.
3316 South Halsted Street

Didžiausias pasirinkimas gražiausių gėlių 
aptaisymui kapų Vainikų Dienai

Telefonas BOt'tevard 7314

Sav. Vai. Įstaigos F. S. & L. Ine. 
Corp-, Washington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno Žmogaus investmentas iki 
$5,000.00.

ŠVIESI ATEITIS

Mokam dividendus už kiekvieną do
lerį pagal uždarbį.

Duodam Paskolas 
Ant Morgičių

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

AND LOAN ASIOCIATION 
.. OF, CHICAGO

JUSTIN MACKIEWICH 
HELEN KUCHINSKAS

2324 SO. LEAVITT STREET

Jums reikalaujant atiduodam 
sutaupytus pinigus. NĖRA { 
STOJIMO MOKESČIŲ.

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

Prezidentas
Raštininkė

TeL CANAL 1678

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio arba 
apdraudos mo ugnies, vėjo. etc., atsišauk;

840 We»t 33rd Street.
. TELEFONAS; YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
BAmTINFJK

Ryt tūkstančiai lietuvių iš 
visų Chicagos miesto ir apy
linkių dalių trauks į Šv. Ka
zimiero kapines, kad pasimel
sti už mirusiųjų sielas. Mūsų 
darbščiosios lietuvaitės stovės 
su dėžutėmis prie kapinių ir 
kiekvienam už didesnę ar ma
žesnę aukų prisegs gražų žen
klelį. Tai bus ryt dienos gar
bės ženklas. Kas jo neturės, 
parodys, kad jam nedaug te
rūpi svarbieji lietuvių labda
rybės reikalai. Kadangi visos 
aukos eina lietuviij našlaičių 
šelpimui, dėl to prašome ne
atsisakyti centų kitų aukoti 
šventam tikslui. Centas prie 

1 cento susidarys graži pinigų 
suma, kuri ne vienam vargs
tančiam nušluostys graudžių 
ašarėlę.

IŠ CENTRO SUSIRINKIMO

L. R. K. Labdarių Sųjun- 
'gos centro susirinkimas įvy
ko praėjusį trečiadienį. Kuo
pų veikėjai pasiėmė rinkliavos 
ženklelius, galutinai sutvarkė 
pikniko reikalus ir pasitarė 
kitais svarbiais klausiniais.

Piknike darbuosis šios kuo
pos: 1 kp. restorane, 3 kp. 
prie baro, 7 kp. prie bolių ir 
prie vartų, 10 kp. “rūtų dar
žely” ir kai kuriuos kitus 
dalykus valdys.

Prie kapinių užkandžių ir 
gėrimų turės: 6 kp., 8 kp., 5 ' 
kp. ir 10 kp.

Susirinkime dar kartų pa
kartotas nutarimas visus į pi
knikų leisti nemokamai iry 
taip pat nemokamai “parky 
ti” automobilius.

Užpraeitų šeštadienį buvo 
kviesta talka į labdarių ūkį , 
miškui genėti ir tvoroms tai
syti. Atvyko tik, 7 kp. darbi
ninkai, kurie gražiai pasidar
bavo. Ačiū jiems.

MARKETPARKIEČIAI 
JUDAMUOSE PA

VEIKSLUOSE
Gegužės 31 d., tuojau po ge 

gužinių pamaldų, Gimimo Šv. 
Panelės salėje A. Peldžius ro
dys judamuose paveiksluose 
labai gražių ir vertingų dramų 
iš pirmųjų krikščionių perse
kiojimo laikų. Veikalas labai 
įdomus ir naudingas kiekvie
nam pamatyti. Kada šis vei
kalas pirmų kartų buvo rody
tas New Yorke, tai bilietas kai 
navo $1.50. Ir niekas nesigai
lėjo tiek užsimokėjęs. Dabar 
tikieto kaina tik 25c. Vaikams 
10c.

Be šio gražaus veikalo dar 
Peldžius parodys Gimimo Pa-1 
neles Švč. par. pereitų metų 
piknikų, šios parapijos Dievo 
Kūno procesijų, pereitų metų 
užbaigusiųjų mokinių klasę, 
Lietuvių Aviacijos dienų Mar
iem aerodrome ir Marijonų 
Kolegijų, Thompsone. Šiuose 
paveiksluose pamatysite ir 
tuos, kurie jau šiandie ilsisi 
šaltuose kapuose, kaip tai: a. 
a. A. Baltutienę, Valantinų ir 
kitus.

Tat, marketparkiečiai, ne
praleiskite progos, atvykit pa
matyti šių paveikslų, o visi 
būsite pilnai patenkintu

Sykį matęs

DOVANU-DOVANU

Skalbiamoji mašina verta 
#62.00

Lempa verta 
$20.00

DARIUS - GIRĖNAS 
PAMINKLO

PIKNIKE
RENGIA

Darius-Girenas Paminklo Komitetas

„AmiTTE rusi
Prie 70tos ir California Avenue

Birželio 2 d., 1935
PROGRAMA PRASIDEDA 10 VAL. RYTE

Golf Setas vertas $40.00

Šokiai

Užkandžiai

Dainos

Parlor Setas $140.00

TIKIETAI DALINAMI U2 DYKĄ
ĮSIGYKITE VIENĄ

Čia Matome Keletą iš Daugelio 
Dovanų

SĄLYGOS LAIMĖJIMO
*-

1) —Kiekvienas asmuo gali turėti tik vienų tikietų.
2) —Laimėtojas turi būti piknike Laimėjimo Metu. t
3) —Dovanos bus duodamos tik suaugusiems.

praDaisk.it
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USIN’O LIETUVIU ŽINIOS
išiasi prie vasarinio koncerto.
I Koncerto programoj bus įvai- 

Gegužės 26 d. buvo iškilmės. 'rių tautų himnai ir gražios dai 
Pirmų sykį mūsų parapijoje uos. Kun. M. Urbonavičius de- 
buvo apvainikuota Marijos sto da pastangų, kad koncertas 
vyla ir “gegužės karalaitė’’ pasisektų.
M. Kraujeliūtė. ISkilmėe pra-1 Ketvirtadū^““ Decoration” 
aidėjo 2 vulandj bažnyčioje ' ijos sa|5s hlls
kun. M. Urbonavičiaus pamok

KENOSHA ŽINIOS

siu. Paskui jis uždėjo gėlių 
vainikų ant Kraujeliūtės gal
vos, kuri uždėjo gėlių vainikų 
ant Marijos stovy los. Po to, 
žmonėms būnant bažnyčioje,

pirmas parapijos piknikas. Vi
si parapijonai kviečiami atsi
lankyti, pasilinksminti.

Birželio 2 d. j Kenosha at
vyksta Waukeganp choras, ku 

sotlalietės procesijoje ėjo ap- j ris čia statys scenoj operetę, 
link bažnyčių giedodamos Kviečiame kaimynus atvažiuo- 
“Ave”. Procesijoje buvo ne- iti ir mumis palinksminti, 
šaina kryžius, jėtis ir Marijos
stovyla.

Visi žmonės labai džiaugė
si tomis įspūdingomis iškil
mėmis. Po pamaldų bažnyčio
je visi suėję į parapijos salę 
lošė kauliukais.

Ateinantį trečiadienį Dariaus 
ir Girėno kambaryje bus Fe
deracijos susirinkimas. Visu 
draugijų atstovai kviečiami at 
silankyti.

Kenosha miestelis ruošiasi
! prie paminėjimo 100 metų su- 

Geg. 26 d. kenosliiečiai ap-, kaktuvių nuo įkūrimo. Be 
lankė Racinų su “Valkata“. Į yigų tauUj įr lietuviaį kvie.
Sokohy svetainę, kur buvo vai- čiami paminėjime dalyvauti.
dinimas, prisirinko daug žmo’ Rįek netolinioje atei.
nių ir raciniečaų ir kenoshie- tyje bug didelė paroda Įvai. 
čių. Iš vakarienės, kuri buvo Rog jįe^uvįll draugijos jau ga- 
paruošta lošėjams, galima sa- yQ kvietimug daiyvauti paro- 
kyti, kad racimečiai buvo pa- doje valdyba luano
tenkinti Valkata . _ ateinantį mėnesį pradėti paini

Kenošieciai širdingai dėko- ngjįmo programų. Visuose pa- 
ja kaimynams už draugingu- rkuoge h> k&. kuriose syetaį_ 
mų. Šį vakarų rengė Racino l n_ge rengiamft įyairūs tam pa.
choras, vadovaujant Mortai mįn-jimui prograniai 
Dulkintaitei, choro pirminiu 
kei.

Šv. Vardo draugija in cor- 
pore ėjo prie šv. Komunijos. 
J. E. ark. Strich intencija, mi 
nint jam 25 metų kunigystės 
jubiliejų. ,

L. Vyčių 38 kuopos savai
tiniai šokiai tęsis iki pabai
gos šio mėnesio. Pusė pelno 
eina parapijai

Darbas būsimoje muziejaus 
Kenoslia yra baigiamas. Ma
noma šių vasarų, ryšy su 
100 metų paminėjimu, jį ati
daryti. Muziejus yra perdirb
tas iš senojo pašto, kuris'bu
vo perkeltas į antrų blokų į 
vakarus nuo senosios vietos.

Skubinama baigti darbus ir 
naujo “Batbing Beach’’. Aiš
ku, kad miestas ir šio namo 
atidarymų sujungs su 100 me-Parapijos choras, vedamas 

garsaus Stephen Janiko, ruo- tų jubiliejumi Stotis S. K. S.

DULL FADED HAIR MADE

IN 20 MINUTES
A modem scienf ific treafment that beautifies 
and restores your hair to its natūrai color.

cleanses.;; reconditions;;. tinti
Just one brief treafment with Clairol will malce 
your hair soft and gleaming, taking years from your 
appearance. This revolutionary method of hair 
beautification through coloris sweeping thecoun- 
iry. Make yourappointment forą treafment today.

Auk lot Clfllrol at your favorite Bcfttrty Slmp or 
ivrite to Clairol Ine. 126 W. ietll Street, New York 
City, N. Y.

DASH DIXON
DAfH DIXON 

AND OOT SMITU 
MAVE BEEN 

MAROONEO ON 
A SMALL TROPICAI 
ISLAND VVHEN 
THB ENO-INE
WENT DEAD
IN
MOTOR BOAT .

THE beachJUST AS DOT CRIES FOR 
HELP.Z

oash see 5 oot carrieo into T«e
STRANOE SHIP. He TRIES TO F/&HT 
OEF THESe 9USER LITTLE MEN VVRO 
WALR ANO FLV, OUT THBtE ARE TOO MARK

CHJCAGŪJE
20 METŲ KUNIGU

Sykiu su gerb. kun. Vaičfl- 
nu ir Baltučiu, švenčia savo 
kunigavimo 20 metų sukakti 
ir kun. Statkus. Prieš 20 me 
tų visi trys buvo įšventinti 
kunigais Chicago je tų pačių
dienų, Tai buvo vienintelis sy- < 
kis Chicagos lietuvių istorijoj, 
kad trys lietuviai tuo pačiu 
laiku taptų kunigais.

I Gerb. kun. Statkus baigė 
Šv. Bonaventūro seminarijų 
New York valst. Poi šventini
mų buvo paskirtas vikaru į 
Aušros Vartų parapijų. Po to 
buvo vikaru Šv. Kryžiaus pa
rap. ir Šv. Jurgio parapijoje. 
Klebono pareigas ėjo Šv. Pe
tro ir Povilo bažnyčioje West 
Pu 11 mane. Šiuo laiku gerb. Ju
biliatas yra vikaru Šv. Kry 
žiaus parapijoj, Town of Lake.

Visi Chicagos lietuviai lin
ki gerb. Jubiliatui ilgiausių 
metų ir geriausios sveikatos.

Dean Carr

"THE SHIP SUPDBNLV TAM E S OFF 
WITH TERRIFIC SPEEO VNITH OOT 
AND DASH CAPTIVES . VVHO ARE 
TRĖSĖ FANTASTIC PEOPLE P

t ęp^)

EMIL ŪENEMARKlnT

MAROUETTE PARKO 
ŽINUTĖS

Geg. 26 d. Gimimo Panelės 
Šv. bažnyčioj buvo pirmoji vai ’ 
kų šv. Komunija. Tarp tų ma-‘: 
žutėlių, radosi ir Robertas, sū
nelis plačiai žinomų biznierių 
Mondzejauskų, gyv. 6600 So, 
Washtenaw Avė. Mondzejaus- 
kai savo sūneliui iškėlė puo
tų. Robertui linkim daug lai
mės. Raporteris

Pereitų sekmadienį, geg. 2'6 
d. Gimimo Švč. Panelės par. 
bažnyčioje apie 100 vaikučių 
ir mergaičių priėmė pirmų šv. 
Komunijų. Vaikučių tarpe bu
vo žinomų visuomenės veikė
jų Mickeliūnų vyriausias sū
nelis Gilbertas. Iškilmių pro
ga Mickeliūnai savo namuose 
suruošė puikių puotų, kur su 
sirinko daug svečių ir viešnių 
Bankietaujant svečiai sudėję 
Mickeliūnams daug gražių li
nkėjimų. Tostmasteriu buvo P. 
Čižauskas.

kun. Al. Baltutis priėmė Kuni
gystės Sakramentų. Kadangi 
kun. Al. Baltutis yra visų pa
rapijiečių ąukstai gerbiamas 
ir mylimas^ tai parapijiečiai 
ta proga ruošia jam 20 metų 
jubiliejaus bankietų ateinantį 
sekmadienį, birželio 2 d. par. 
salėje. Tikisi daug publikos.

Birželio 16 d. įvyks parapi
jos mokyklos užbaigimas ir su 

i teikimas diplomų. Šiemet bai
gia 53 mokiniai-ės 8 skyrių. 
Jų pagerbimui tų vakarų į- 
vyks gražus programas. Visi 
dalyvaukime.

rap. salėje įvyks judamieji pa
veikslai — drama iš pirmųjų 
krikščionių persekiojimų. Atė
ję marketparkiečiai į šiuos pa
veikslus pamatysite ir save, 
nes bus parodyta pereitų me
tų piknikas ir kitos iškilmės.

ŠVEDIJA TURI IŠKILMES

Penktadienį, geg. 31 d., tuo
jau po gegužinių pamaldų, pa- PLATINKITE “DRAUGĄ’

STOKHOLMAS, geg. 28. - 
Švedija turi keturių dienų iš
kilmes. Minimos 500 metų su
kaktuvės, kaip Švedija parla
mentariniu keliu valdoma.

Senesniu už Švedijų parla
mentarizmu gali pasigirti tik 
Anglija ir Islandija.

VENEIIAN MONUMENT CO., INC.

i As

M

Išdirbėjai aukštesnės rūšies paniūk
iu ir Orabnamių

------------- o-—
Didiiansia paminklų dirbtuvė 

OhicagoJ
-------- o-------------

Suvirš 50 metų prityrimo
-------- o--------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

-------- o--------
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 

Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Lachawicz ir Sudus 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 59271

I.

S. P. Mažeika
A. Masalskis

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109ROSELLI BROTHERS, INC.,

PAMINKLŲ DIRBĖJAI
SPECIALIS IŠPARDAVIMAS da
bar iki Vainiku Dienos. 25% NUO
LAIDA ant visų Stock Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nors turime di
delį atak*. patariame rinktis anks
ti Jei norite dėl Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas i rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai: a

Res. PENSACOLA »011 
BELMONT *4HIS

Office: HILLSIDE aSflR 
Vlncent Uosciii, soer.

Gegužės 29 d. sukaks lygiai 
20 metų. kaip mūsų klebonai

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 83405840 SO. KBDZH AVM Aifred RomUI, prm.

I. F. Radzius
S. M. Skudas
Ckas. SyrewiczE
1.1. Zolp

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

AMBULANOE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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Labdaringos Są-gos Pavasarinis Piknikas
Į V Y K 8

UNiKŲ DIENOJE, KETV
VYTAUTO DARŽE

115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues
_______ Šokiams LON L A B A N ’ S Orkestrą _
"B ■ — - , ■ j —  - fr : ū »

Labdarių piknikas prasidės tuojau po goduliu gų pamaldi}. Šia proga norime priminti, kad 
į Labdarių piknikų inėjimas visiems nemokamas.

Taigi, didesniam saugumui ir patogumui, Vainikų Dienoje, geg. 30 d., iš pat ryto važiuo
kite j Vytauto Parkų ir ten palikite savo automobilius. Iš ten netoli pėstiems tiesiog Į kapi
nes.

Bus gardžių gėrimų ir skanių valgių. 

_______ Nuoširdžiai kviečia visus, LABDARINGOJI SĄJUNGĄ.

VIETINĖS ŽINIOS vės. Lyga oficialiai atsidarė , liard Parlor, H. and H. Motor i Gegužės 26 d. Karečkutę iš-
! antradienį.
i Artinantis birželio 9 d. Ro-

Sales, Roseland Radio Labora- (tiko nelaimė. Važiavo parveš-
tory, Hillside Inn, Roseland

ration dienoj, pasimeldžia už! pietų. Sp “Margučiu” daly

ŠIANDIE JUBILIATAS LAI
KYS IŠKILMINGAS 

ŠV. MIŠIAS
MA'RQUETTE PARK. —

Gerb. kun. A. Baltutis, kuris 
šiandie sykiu su gerb. kun. 
J. Vaičūnu ir gerb. kun. Stat
kum mini savo 20 meti} kuni
gystės sukaktį, šį rytų laikys 
iškilmingas šv. Mišias su asi- 
ąta.

veikslais, kurie, bus paskleisti olando kuopos vyčiai entuzia- Studio of Danee, Arrov Print- 
tarp šeimynų lietuvių, kurie "‘‘škai kalba, kokius “good .ers, Charles Valantis, groeer,

. w - i__ j- Gmps” jie turės “Outdoor I. Tuskus, City Beverage Co.,
A. Yonaitis, pbarmacy.

Jurgis Smulkis, koresp.

neskaito gerų raštų o bando ^mes ’ .iie turės Outdoor 
blogus. Malonu piknikėlio re- rolic Chicagos miškuose, 
ngimo komisijai, kad Šv. Juo
zapo parapijos klebonas gerb. 
kun. Vaitukaitis su savo var-

vauti bus visiems gera ir lin
ksma. Įžanga tik 25c.

mirusius, o po pietų važiuoja
kur nors susitikti draugus, pa
žįstamus ir pasidalinti įspū- .. . T . i * . , v. * * Sis pikniko pelnas eina nar.nonų ūkį. Ant 31 Avė. ir Lake Gižiais kapu papuošimo dienos. , .. „ , , . , .. ,. . r „ don muzikos žurnalo, kuri lei-Įsidemėtina jums, kad ‘Ma
rgutis’ tų dienų turi piknikų
Birutės darže. Teko sužinoti

ti tėvelius nuo pamaldų, kad 
greičiau vykus į Tėvų Mari-

gatvės automobiliui sugedus, 
smogė į stulpų ir apvirto. Ka- 
rečkutė tapo nesužeista, tik 
biskį pritrenkta, o Černauskų J ir štai kas. Piknike bus daug 
6 metų sūnelis sykiu važiavęs įvairumo: dalyvaus dainoriai, 
lengvai sužeistas. I šokėjai, muzikantai ir puiki

Linkiui kuo greičiausiai jie-Į šokių orkestrą. Linksmybių

džia komp. A, Vanagaitis jau 
aštunti metai. Verta jam pri- 
gelbėti tame darbe. Rep.Visa grupė nusitraukė pa

veikslų, kuris bus įdėtas sy
kiu su kuopos istorija į jubi- 

gonininku K. Gaubiu bus Rū- “Vytį’ , liepos menesį,
tos darže. Kun. Vaitukaitis ne Uabzentis, L. Gudas, J.

Goronakis ir V, Cirtaut daly
vavo vyčių sportininkų mitin
ge ir viešėjo naujam West 
Side vyčių kambary per ati
darymų.

Roselando vyčiai jau gavo 
rėmėjus nupirkimui tymam

tik yra katalikiškos spaudos 
platintojas, bet dar yra uolus 
gražių straipsnių laikraščiams 
naudingi} knygelių rašytojas. 
Visos jo parašytos knygelės

MELROSE PARK ŽINUTĖS
SULAUKĖM NEGEISTINO 

SVEČIO
ms pasveikti.

Melnosėparkietis

Kadangi Gimimo Panelės Šv. atspausdino “Draugo” spaus-
parapijos parapijonai sekma
dienį, birželio 2 d., rengia iš
kilmingų pagerbimų savo kle
bonui parapijos salėje, tad ge
rb. Jubiliato biografijų įdėsi
me į šeštadienio “Draugo” 
numerį.

Sykiu su visa lietuviška vi
suomene, linkime gerb. kun. 
A. Baltučiui ILGIAUSIŲ ME
TŲ! V.

tuvė. Visi atsilankę iš visų 
kolonijų į piknikėlį galės len
gvai įsigyti kun. Pr. Vaitu
kaičio parašytų knygelę. Rep.

Gyvenimas 
dėl to, jog

pradžia bus apie 4-5 vai. po naudojamės.

trumpas vien 
mes blogai juo

Seneka

REPORTERIS ATLAI
DUOSE

ROSELANDVSW. SIDE
Roselando vyčių kittenbolo 

tymas eis į lenktynes su West 
Side vyčiais penktadienį, Pal- 
mer Park, III. ir Indiana gat-

AKIŲ GYDYTOJAI:

“jerseys”. Šie asmenys parė
mė tymų nupirkdami po vienų 
“jersey”.

Kun. J. Paškauskas, kun. V. 
Černauskas, dr. E. Makar, S. 
A. Misiūnas, I. G. A. Store, 
G. V. Phillips, Mortician, dr. 
A. W. Jacobs, Gay Spot Ta- 
vern, Snnsliine Liquor Supplv 
Co., Cosmopolitan Confectione- 
ry, Nortli - Roseland Motor 
Sales, Bruno Petkus, I. G. A. 
Store, dr. Petraitis J. A. Ro
man, Fruit Store, Charley Bil-

Gegužės 25 d. atsilankė i S 
mūsų kolonijų “Naujienų” a- ' 
gentas net iš Auroros kostu- 
merių rinkti po Melroso Par
kų ir apylinkę, bet nieko ne
laimėjo. Jis pats skundėsi:’ 
“Jeigu taip būtų kitur, kaip 
pas jus, tai aš ir kelnes pra
rasčiau”.

Patarčia tokiems agentams 
mūsų nelankyti, nes mes tu
rim uolų darbuotojų J. Žvir
blį, kuris mums patarnauja su 
dienr. “Draugu”. ‘Naujienų’ 
agentai, jeigu nenorit turėt 
tokių nuostolių, kaip šis, ma
lonėkit lenktis mūsų koloni
jos.

KUR NUVAŽIUOTI PER 
“DECORATIDN DAY” CLASSIFIED

AUTOMOBILES AUTOMOBILES
Paprastai, kiekvienas lietu 

vis ryte atlanko kapus Deco

PARDAVIMUI BIZNIAI
Pardavimui grosernė. $600. ___________

Visiškai nauja krautuvė nau- BUICK — 1934 Mode, 41 ciub Se_ Cadillac — 1931, Fieetwood se-

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai-------

SO. CHICAGO. — šv. Juo
zapo lietuvių bažnyčioj gegu
žės 28 d. baigėsi 40 vai. atlai
dai. Gerb. klebonas kun. Vai
tukaitis buvo priruošęs savo 
parapijiečius atlaidams. Gra
žu buvo matyt, kai visi maži 
ir dideli ėjo prie Viešpaties 
stalo.

Antradienio rytų klebonas 
pasikvietė du jaunus kunigus 
marijonus, kurie abu laikė šv. 
Mišias, o vienas jų pasakė gra 
žų pamokslų'.

Pasidairius po So. Chicagos 
apylinkes labai gražiai atrodo,' 
ypač didelis parapijos žemės 
sklypas, ant kurio stovi laiki
na medinė, graži bažnytėlė, 
mokykla ir mūro klebonija.

Buvęs

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų, kurta 
er'.l priežastimi galvos skaudėjimo, 

/alpimo, aktų aptemimo, nervuotu- 
•no, skaudama aklų karšt}, atitaiso 
trumparegystę lr tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speclalė atyda atkreipiama } 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
NedSlloJ nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

POLUS RĖMĖJAS
v Paskelbus, kad sekmadienį, 
birželio 2 d., įvyks vakare Rū
tos darže West Side, kataliki
škos spaudos platintojų pikni
kais, kurio pelnas skiriamas 
labai naudingam ir gražiam 
tikslui prisidėti prie atspaus
dinimo gražių katalikiškų ka* 
lendorių su pritaikintais pa-

25 METĮI PRITYRIMO
, Pritaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND A VENŲ 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

skirtų valandų. Room 8.
Phone CANaI 0523

BIRŽELIO
MIENUO

Vestuvių Mėnuo for!
u

Geriausios rūšies sutuoktuvių Ir vestuvių žiedai. Visokio* Rūšies do
vanų baigiantiems mokyklų — “Graduatton Olfts".

S. D. TELSER JEWELRY CO.
2205 WEST CERMAK RD. TEL. CANAL 5496

Nerasite pas mus senų prekių — Viskas nauja.
Dumiam ant tAmokeečlų.

------------------------------ 1
AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 

LIETUVIAI DAKTARAI: c

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 2359 So. Leavltt St.

OANal 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

Tel. CANaI 0287
Rea. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet
4 Iki 8 v. vakaro

Tel. CANaI 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.)

Valandos; Nuo- '9 Iki 12 ryto
Nuo i Iki 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7820
Namų tel. PROspect 1930

Tel. CANaI <199

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak. 

Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 8. California Avė.
Telefonas REPnblIc 7868

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
8eredoj pagal sutarti DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VTRglnla 0029
Ofiso vai.: S—4 lr 8—8 P m 

Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 6378
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgu

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:SO iki 8:80 
Seredomis ,r nedėliomis pagal sutart) 
Rez. 2616 W. 69th St. Pagal sutarti.

DR. J. E SIEDLINSKIS
Gvdytnlas lr Chirurges

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVF... Oor. Franclsco 
Tel. Office Laf. 8860: res Vlrg. 0669Tel. Ofiso BOUlesard 6918—14

Rea. VIOtory 2848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo <:80-8:lt

756 West 35th Street

Valandos: Nuo 1-8 lr 7-9 kasdieną. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUIevard 5031

DR. L A. ZALESKA
i GYDYTOJA Ir CHIRURGE

1720 West 47th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAI

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nno 19 Iki 18 vai. ryta. nuo 1 Iki 4 
vai. po pietų tr nuo 7 Iki 8:89 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 19 Iki 11 

valandai dienų
Telefonas lODvray 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994

Res: Tel PLAaa 2400
Valandos:

Nuo 19-11 v. ryto; 8-9 Ir 7-8 V. V. 
Nsdėldlsnlals nuo 19 tkl 18 diena

jam name. Gera vieta užsidė
ti bučernę.

VIRginia 0495
PARSIDUODA pigiai fanna arba 

biznis. Biznis vadinasi Liberty Park; 
moderniškai įsteigta vieta; yra ba
ras, šokiams salė; pardavinėjame vi
sokius gėrimus ir užkandžius. Biz
nis su dideliais medžiais, 5 akrai 
žemės, bėga u nė. Vieta išdirbta per 
11 metų.

V. JONIKAS
135th ir Archer Avė. Rte 4A 

Lemont, UI.

dan. 5 pasaž. su built-ln trunk, 
Tamsiai mėlynas, 5 ratai. Kaip 
naujas ir garantuotas ............ $745

danette, 5 pasaž. Kitoniškos mados 
karas, labai nepaprastas .... $495

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. LAFayette 7850

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St

Tel. OANal 0402

Ofiso: Tel. LAFavette 4017 
Rez : Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 lr 8-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 28B8 W. 89th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pagal sutartj

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 80. 49th CT.. CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., lr PStn. 10—9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CHICAOO 
Paned., Sered. lr Sugat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 
Res. Tel. GROvehllI 0817

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayetle 8798 
Naktimis Tel. CANaI 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 9 iki B popiet. 7 iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAEayette 8087

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
3061 West 43rd Street 

(Prie Arohar Ava. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 9 Iki 8 vai. vakaro

Šaradomis Ir nedėliotais pagal 
sutarti

Tel. LAEayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 3 popiet — 6 Iki 8:30 vakare. 
Nedėllomla nuo 11 ryto iki 1 p.p.

CHEVROLET — 1933. 4 durų Se
dan, juodas, 5 drat. ratai, tobulas 
karas, vėlaus modelio ............ $415

GRAHAM - PATGE — 1932, 4 durų 
sedan, žalias, 5 mediniai ratai, ex- 
tras. gražus Išrodymas, gerai bė
gančiam stovy .......................... $205

BUICK — 1931, Model 67, 5 pasaž. 
Sedan, juodas, labai gražiai išrodo 
ir atsakantis karas ................ ^375

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta
jerai, žema mileage. Nerasite ee- 
resn} business coupe ......... $305

FORD — 1931, Rumble seat coupe, 
juodas. 5 drat. ratai, tobulas ma
žas coupe ........................................$225

BUTCK ‘31 — Model 91. B Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, ge.rl taleriai, 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

LASALLE — 1930. B pasaž. Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, šis La Saile 
puikiai Išrodo lr yra pirmos rūšies 
visame ............................................. $375

PACKARD — 1930, Light 8, B pa
saž. Sedan. tamsiai žalias, 6 ratai, 
ekstras, labai puikus karas . . $395

FRANKLIN -— 192S, 2 pasaž. coupe, 
pilkas, gražiam stovy ............ $150

CADILLAC ’28 — V-8 S Sedan, Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk .raek. 
whipcord trim. Pulkus karas, ku
ris dar ligai tarnaus ............ $195

BUTCK — 1934. Model 67. 5 pasaž. 
Sedan, Juodas, 5 ratai. Pulkus ka
ras. vėlaus modetio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas $895

PONTIAC — 1934. 5 pasaž. Sedan, 
Juodas, 5 drat. ratai, seat covers, 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ..................................... $695

PIERCE ARROW — 1930, 5 pasaž. 
Sport Phaeton. pilkas, 6 mediniai 
ratai. Gražus sportiškas atdaras ka
ras, tobulam stovy ................. $495

CHRYSLER - 1931. 2 pasaž. Con- 
vertible Coupe. Rumble seat, Tan, 
G drat. ratai. Gražiai išrodantis 
coupe tobulam stovy ...... $395

FORD •— 1930, 2 durų Sedan, že
mai apkainuotas ............ $159

BUICK — 1934, Model 47. 
Sedan, kaip naujas, 
ležinlal ratai, garantuotas

ge-
$725

BUICK - 1935. Jūs galite sutaupyti 
kelis šimtus dolerių ant 1935 Buick 
sedan, kuris labai mažai tevarto- 
tas ir garantuotas kaip naujas.

BUTCK — VISU MODELIŲ. Maty
kite mūsų did) ataką, pertaisytų lr 
garantuotų Buick karų. Visų mo
delių, visokiom kainom.

BUICK *30 — Model 46S, 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, French glue 
6 drat. ratai labai gražus coune 
tobulam stovy .......................... $295 _____

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 

Ci*awfoi»d 41 OO
KONTRAKTORIAI REAL ESTATE
ŽELVIS BUILDING CO. 

Kontraktoriai
Statom naujus lr talsom senus na

mus. Mūro. cemento, medžio lr stog- 
dengystės. lengvi Išmokesčiai arba 
cash. Gaisro apkainavimas — state- 
mentat — ant namų ir rakandų.

3358 R. LITUANICA AVĖ.
Tel. BOUIevard 8327

Skolinam pinigus ant jūsų morgl- 
člų, bonų. algos lr najnų. Taipogi pe- 
rkam, parduodam — mainom morgl- 
člus, bonus, namus, ūkės lr biznius. 
Turim apdraudos departamentą. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARĖJAS 

46 31 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 651S S. Rocka-ell St.

Phone REPuhllc 9723 CHICAOO

T> ' 15 R ' Z7 
‘■Fll IKIl.WICZ£-(g\

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.) 

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėllo, Seredos lr Pėtnyčlos

vakarais 6 Iki 9 
. Telefonas OANal 1178

NAMAI: 6459 S. Rockwdl St.
Telefonas REPublic 9800

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

tH0RTGA6TBAMKERS

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - STITNČTA M 
PINIGUS Į LIETUVA 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park.
2608 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI, GARSINKITCS 
“DRAUGE”


