
f

DRAUGAS
VIENATINIS TAUTINĖS IR 
TIKYBINES MINTIES LIE
TUVIŲ DIENRAŠTIS AME
RIKOJE.

D DRAUGAS
THE MOST INFLUENTIAL

LITHUANIAN CATHOLIC

DAILY IN AMERICA.

LITHUANIAN DAILY FRIĘND
“Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS ŠEŠTADIENIS, GEGUŽES-MAY 18 D., 1935 3c A 0 0 P Y

No. 118 3c A C 0 P Y ENTERED AS SECOND-CLAS8 MATTER MARCH SI, 1»U, AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH I. 1«7» Telefonas; Canal 7790 \ METAI-VOL. XIX

NACIAI BŪT SUŠAUDYTI!
TAIP NUSPRENDĖ VYRIAUSIASIS 

LIETUVOS TEISMAS
Juos gali išgelbėti tik preziden

to pasigailėjimas
AKLAI UŽDARYTA VOKIETIJOS 

LIETUVOS SIENA
KAUNAS, geg. 17. — Keturi naciai, kuriuos kovo m. 26 

d. karo teisinas nubaudė mirties bausme už sankalbiavimą 
prieš Lietuvos valstybę, kad Klaipėdos kraštą, atskėlus nuo 
Lietuvos, turi būt sušaudyti į 24 valandas.

Taip šiandien nusprendė vyriausiasis Lietuvos teismas, 
kurin jie apeliavo.

Tik prezidento A. Smetonos pasigailėjimas gali juos 'šgel- 
bėti nuo šios mirties bausmės.

Nubaustųjų advokatai nusprendė tuojau kreiptis pas Lie
tuvos prezidentą.

Nubausti mirties bausme 
E. Boll ir E. Lepu.

BERLYNAS, geg. 17. — 
Tarp vokiečių pasireiškė ne
paprastas triukšmas gavus ži- 
nių iš Kauno, kad keturiems 
nubaustiems nnaėiams gręsia 
sušaudymas į 24 valandas.

Vokietijos vyriausybė dar 
nepaskelbė jokio oficialaus pa 
reiškimo šiuo reikalu, bet vir- 
šin’nkai naciai karčiais žo
džiais atsiliepia apie vyriau-

yra; VV. Preiss, II. AYannagat,

siojo Lietuvos teismo galutiną 
sprendimą. Jie sako, kad tai 
aiški provokacija Vokietijai. 
Jr pažymi, kad už Lietuvos 
nugaros stovi sovietų Rusija.

Žiniomis iš Tilžės, Lietuvos 
ir rytprūsių siena aklai užda
ryta ir lietuvių sargybos stip
riai saugoma.' Priešais nacius 
sienos sargybinius stovi Lie
tuvos kareiviai su šautuvais ir 
kulkasvaidžiais.

VICEPREZIDENTUI AGUONĖLĖ

C. L. Briddle, 5 m. amž., iš Eaton Rapids, Mich., 
prisega aguonęlę (gėlelę) prie atlapo U. S. viceprezi
dentui J. N. -Garneriui. Tuo keliu pradėta nacioualė ta- 
gavimo kampanija užsienių karų veteranų naudai.

JĖZUITAS APIE KATALI
KŲ PERSEKIOJIMĄ

NEKATALIKAS DIRBA UŽ PRANCŪZAI RANDA, KAD 
KATALIKŲ MOKYKLAS RUSIJA MAŽAI RAUDONA

PARYŽIUS .(per paštą).— 
Katalikų inžinierių socialės 
unijos surengtam susirinkime 
iš Meksikos ištremtas meksi
kietis jėzuitas kun. Jaime Cas 
tello aiškia prancūzų kalba 
plačiai papasslkojo apie ka
talikų persekiojimą Meksir 
koje.

Kun. Castello sakė, kad 
tarp persekiojami} katalikų 
Meksikoje pasireiškia daug 
ypatingo geroizmo. Ir taip y- 
ra ne vien tarp inteliktualų, 
bet ir tarp prasčiokų vargšų. 
Meksikiečiai katalikai mielu 
noru sutinka kentėti ir mirti 
dėl savo šv. tikėjimo. Nepai
sant savo persekiotojų ir bū
delių įtūžimo, jie visados vi
sur drąsiai šaukia: “Sveikas, 
Kristau Karaliau!”

RYTOJ ROMOJE ĮVYKSTA ĮSPŪDIN
GOS IŠKILMĖS

KANONIZUOJAMI DU ANGLAI 
PALAIMINTIEJI

• ROMA, geg. 17. — Šj sek- Anglijoj karaliaus Enriko 
madienį, gegužės m. 19 d., Šv. VIII įsakymu dėl to, kad ka- 
Petro bazilikoje įvyksta dide- raliaus liepiami neišsižadėjo 
lės .iškilmės. Bus kanonizuoti tikėjimo,
du anglai kentėtojai, pal. kar- Į iškilmes suvyko daug ti- 

, kinčiųjų maldininkų, kurių žy 
dinolas vyskupas Jonas Fiše- miausioji dalis yra iš Angli- 
ris (Fisher) ir pal. kancl. jos — anglai katalikai, vado- 
Tomas Moore. Prieš keletą vaujami savo vyskupų ir ku- 
šimtų metų jiedu nužudyta nigų.

VATIKANAS PADARE KONKORDATĄ 
SO JUGOSLAVIJA

Naciai kovoja prieš bejėges 
vienuoles

I

SOVIETŲ ČEKŲ SUTARTIS DARO 
! KORIDORIŲ VOKIETIJON
Dabar reikalinga susiartinti tik 

su Rumunija
MASKVA, geg. 17. — Len 

kija visą laiką negalėjo su- j 
prasti kokiu būdu Maskva ga ! 
Ii duoti pagalbą Prancūzijai, 
ištikus karai su Vckietija, jei 
lenkai neleistų sovietų ąnni- 
joms įuaršuoti per Lenkijos 
valdomas teritorijas, kad pa
siekus Vokietijos pasieni.

Šis svarbus klausimas paga
liau išaiškinamas prancūzų ir 
sovietų naudai. Prancūzijos 
ir sovietų pastangomis daro
mas iš Rusijos koridorius į 
Vokietijos pasienį per Rumu
niją ir Čekoslovakiją. Pusė to 
koridoriaus jau padaryta so
vietams padarius tarpusavės 
pagalinus militarinį paktą su 
Čekoslovakija. Dabar dedamos 
pastangos, kad tokį paktą pa 
darius ir su Rumunija. Pati 
Čekoslovakija užtikrina, kad 
tas bus atsiekta. Tada sovie
tų armijoms, prireikus, bus

MARŠALAS PETAIN 
BERLYNE

MEDINA, O., geg. 17. — 
Šio miesto'YiėRatafikas biznie
rius H. H. Root paskleidė ap
ie 75,(XX) pašto atvinikių vi
soj Clevelando vyskupijoj. Jis 
ragina, kad gavusieji šias at- 
virukes piliečiai padėtų ant jų 
savo parašus ir adresus ir pa 
siųstų savo atstovams legis
latūroje, Columbus, O.

PARYŽIUI geg. 17. — 
Prancūzai korespondentai, ku 
rie draugavo ministeriui La- 
valiui aplankant Maskvą, rašo 
prancūzų laikraščiuose, kad 
raudonoji Rusija šiandien jau 
nėra taip raudona, kaip ji 
vaizduojama užsieniuose.

Jie pareiškia, kad Rusijoje
ima išsirutuliuoti militarinis 

Šiomis atvirukėmis yra ra- i nacionalizmas ir Lenino pa
ginami legislatūros atstovai, likta raudonoji komunistiška 
kad jie paremtų legislatūroje sistema palaipsniui blanksta.
turimą bilių, kuriuo numato
ma pinigiška pagalba katali
kų parapijų mokykloms Ohio 
valstybėje.

H. H. Root pareiškia, kad

Šiandien Rusija, anot pran
cūzų, yra pusiau pramoninis 
ir pusiau militarinis kraštas. 
Taikos palaikymui įrankis y-

PILSUDSKIS YRA LENKI
JOS IŠVADUOTOJAS

BERLYNAS, geg. 17. — VATIKANAS, geg. 17. — 
Naciai pagaliau nusisuko ko-i Patirta, kad Vatikanas jau 

į voti prieš beginkles vienuoles; užbaigė derybas su Jugosla- 
ir parodo pasauliui, ką jie vija konkordato reikalu.

VARŠUVA, geg. 17. — gali. O tas yra didžiausias jų
Po gedulingų pamaldų Šv. Jo niekšiškumas, 
no katedroje mirusio lenkui Patraukė teisman kelias de 
diktatoriaus J. Pilsudskio pa gimtis katalikų vienuolių —

Konkordatas padarytas. Jo 
pasirašymas įvyks vėliau.

laikai šiandien išlydėti į Kro
kuvą, kur rytoj bus palaidoti 
Vavelio pilyje.

Lenkų kariuomenės vysku
pas A. Gavlina šiandien eu- 
logizuodamas mirusį Pilsud
skį pavadino jį Lenkijos iš
vaduotoju ir didžiausiu “sa
vo tėvynės” mylėtoju.

vyrų ir moterų, keletą mėne
sių išlaikytų kalėjime.

Kaltina juos už “šmugelia- 
vimą” iš Vokietijos į užsie
nius svetimų kraštų pinigų. 
Šiandie nacių teismas pripa

žino kalta ir nubaudė Šv. Vin 
cento, kongregacijos vienuolę

KITA KRISTAUS STATULA 
KUSTARIKOJE

seserį Katariną Wiedenhoe- 
Įvairių kraštų atstovai da1 fer. Nubausta: penkerius me- 

lvvavo laidotuvėse. Nebuvo jUs kalėti, penkerius metus
,. . .... . . ... ra sovietų galinga armija, sa- tik Lietuvos atstovo. O Chi- netekti civilinių teisių ir pa-

BERLYNAS, geg. 17.- nonna ia,s a,ka18 kata lklJ pa !ko korespondentai. 'eagos lenkus atstovavo kun.• galiau 140,000 markių baudos.
Prancūzijos maršalas H. Pe-mi'' Sovietų vyriausybė oficia- ,štu(,Ua i§ Chicago.
tain vakar vykdamas į Var- !llJoaU? dole"ų valstybes gv-']iam pareiškime diktatoriaus 

'ventojams. Šiandien sios mo- Stalino vardu įspėja prancū- 
kvklos reikalingos finansinėsšuvą dalyvauti diktatoriaus 

Pilsudskio laidotuvėse čia už
truko vieną valandą ir gavo . ■ . .. . • . v. ... . , ? . stovai turėtų tai pripažintiprogos pasimatyti su kai ku1, . , . „ , .... . TT , . ... . „. . , . balsuodami uz bilių.riais Vokietijos viršininkais.

Karo ministerijos ofiso vir 
šininkas gen. von Reichenau 
ir Prancūzijos ambasadorius 
pasitiko maršalą Petain gele
žinkelio stotyje. Gen. von Rei
chenau atstovavo diktatorių 
Hitlerį ir apsaugos ministerį 
Blombergą.

! zijos komunistus, kad jie pa- 
paramos ir legislatūros at-1 jjauĮų veikę prieš Prancūzi

jos ginklavimosi, kadangi 
Prancūzija su atitinkamu ap
siginklavimu siekia, tik taikos.

TEISMAS NUBAUDĖ 5 
GROBĖJUS

ST. PAUL, Minn., geg. 17. 
Penki bankininko E. G. Bre
meno grobėjai, kuriems išmo
kėta 200,000 dol. už bankinin

ARKIVYSKUPO RUMME- 
LIO INGRESAS

Be to, ant paties Šv. Vincen- 
(Ainerikos lenkai šiandien to vienuolyno užkrauta 250. 

visuose didesniuose miestuo- 000 markių bauda, 
se turi bažnytines pamaldas i Pasirodo, kad naciai grie- 
už mirusį Pilsudskį). biasi kontroliuoti ir žmonių

------------------ skirtas vienuolvnams aukas.
HITLERIS UŽTRAUKIA I -------------------

NAUJĄ VIDAUS PASKOLĄ ’

BERLYNAS, geg. 17. —

PADARE GREIČIO 
REKORDĄ

NFA\ ORLE ANS, La., geg. pasko]ę — apie pUgę bilijono 
16-- Vakar čia įvyko naujai mąrWlJ pažymimai kad taa 
paskirto Jo Kkse. arkivvsku- r(dka|įnka baugiau darbų su
po J. F. Rummel ingresaa. Mlimui -g tiknĮjU| ma,yt>

Iškilmėse dalyvavo L’3™’ ginldavimuisi.

NEkV YORK ,geg. 17. — 
Vokietijos vyriausybe pas.- Lakflnas „ w T(mllingon su 
rengė, užtraukti naują j,.daną |akflnu j R Bartles

greičio rekordą. Praskrido

SAN JOSE, Kostarika (Cos 
ta Rica) respublika (per paš
tą). — Šios respublikos vy
riausybės pastangomis pasta
tyta kita milžiniška Kristaus 
statula Atpirkimo jubiliejaus 
(Šventųjų Metų) atminimui.

Pirmoji Kristaus statula 
pastatyta ant Kristaus kalno, 
apie 6,000 aukščiau jūros pa- 
viršio, priešais šį miestą.

Dabar antroji Kristaus sta 
tūla atidengta ant Šventosios 
Dvasios kaln-o, kurs dominuo
ja Alajuela slėnį.

Tai majestotiškas Atpirki
mo paminklas. Dideliam sta
tulos pamate yra įtaisyta 
koplyčia.

3,106 mylias be 
per 19 valandų.

nusileidimo 
Skrido iš

ko paleidimą, pripažinti kal- 
MAJORAS UŽ AIRPORTĄ tais įr teįsmag dviem jų, Bar-

EŽERE keriui ir Bergui, skyrė kalėti i ras įr 48 kunigai.
visą gyvenimą, o kitiems tri-Į -------- ■-----------

Chieagos majoras skelbia, mg toliau atidėtas bausmės SUIMTA IR PALEISTA 20

kupai, 2 abatai, 2L monsigno-
New Yorko į Washingtoną.

NEW YORK, geg. 17. — 
Trys nežinomi vyrai užpuolė 
artisto piešėjo M. Califano, 
43 m. amž., studiją. Užpuoli
kai surišo ir pavojingai ap-

atviras kelias stačiai į Vokie- į ^ad dabar jis imsiąsis ener- paskelbimas, 
ijos pramonės svarbiuosius Kin^au dirbti, kad pastačius tęgggj apja penkias

centrus.

JOLTETTE, Que., Kanada, 
geg. 17. -r- Sudegė Notre Da- 
me seserų kongregacijos vie
nuolynas. Gaisre žuvo viena 
vienuolė ir trys ugniagesiai.

airportą Michigan ežere — ar gavaiteg 
ti miesto biznio centro. i

Šiam ąirportui yra reika 1 Daugiau kaip vienas tūk- 
linga paskola iš vyriausybes, stantis organizuotų automobi 
o ši jau ne kartą yra- pareiš
kus, kad Chicago turi airpor
tą ir kito jam nereikia.

STUDENTŲ

Armour Institute of Tech
nology, 33 ir Federal gat., 20 
studentų vadų už triukšmavi

Diktatoriaus valdomam kra 
šte ši vidaus paskola yra vi
siems, kas tik turi kapitalo, 
privaloma konskripcija.

iš ten į Norfolk, Va., ir pa- mušė artistą ir sunaikino jo 
galiau grįžo į New Yorką. Pieštu» Paveikslus, kurių ver- 
Naudojo transportinį dviejų ^uvo *ki 100,000 dol. Tarp 
motorų TWA Douglag lėktų- sunaikintų paveikslų buvo
vą. priešnaciškų.

KARDINOLAS PAS 
PREZIDENTĄ

WASHINGTON, geg. 17. — 
mą suimta ir pris/tatyta poli- 'Jo Emin. Kardinolas Munde 

lių mekanikų streikuoja Chi-1 cijos nuovadon. Tenai jiems lein, Chieagos Arkivyskupas, 
cagoj. Reikalauja didesnio at I duota reikalingų pamokų ir, šiandien vizitavo prez. Rooae- 
lyginimo. po to visi paleisti. • veltą Baltose Rūmuose.

, NEW YORK, geg. 17. — 
Keletas šimtų šelpiamųjų be
darbių, vyrų ir moterų, sukė
lė riaušes vienos viešosios mo 
kyklos aikštėje, kur laikinai 
pastatyta bedarbių šelpimo 
stotis.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Iš dalies debesuota; 
vakare numatomas lietus; ma 
ža temperatūros atmaina.
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jis jai pripažintas. Jei galų gale santarvi
ninkai ir verstų Lietuvtį iš naujo svarstyti 
Klaipėdos klausimų, nieks iš to neišeitų. Lie
tuva su tuo jokiu būdu nesutiktų.

Tas pats yra ir su lenkais. Jie nori už- 
megsti normalius kaimyninius santykius su 
sietuva, bet nenori grąžinti iš jos pagrobtų 
Vilniaus kraštų. Prancūzija, nei Sovietų Ru
sija, nei kuri kita valstybė neprivers Lie-

iš Lietuvos pusės auka dėl rytų pakto išsi
žadėti trečdalio savo teritorijų. Jei vyriau
sybė su tuo sutiktų, ji pasielgtų išdavikiš- 
Kai ir užsitrauktų visos lietuvių tautos di
džiausio pasmerkimo.

Kad lenkai nori taikos su Lietuva, tų 
seniai žinome. Ypač dabar jie norėtų taikin
tis. !

STEIGIAMAS VILNIAUS 
KRAŠTUI IR JO PRO 
BLEMOMS TIRTI IN-

. STITUTAS

1925 m. balandžio 25 d. Kau
tuvos, Kad eiti į santykius su lenkais be Vii- ne susirinko apie 100 Lietuvos 
niaus. Ji jo neišsižadės. Tai būtų per didelė | veikėjų, kurie įsteigė Vilniui

vaduoti sąjungų. Jai steigti 
mintį davė dabartinis Vilniui 
Vaduoti sųjungos vicepirmini-

mėtį Vilniui vaduoti sąjunga 
! plačiai išaugo, išbujojo nepr.

DIENOS KLAUSIMAI

KILKAUS DARBO RĖMĖJAI

atsilankymų pus lenkų užsienių reikalų mi- 
uisterį Bekųi Geiievoje, apie atvykimų į Kau
nu Lietuvos atstovų užsieniuose — Klimo, 
Šaulio’, Turausko ir Baltrušaičio, kurie, be 
kitų reikalų, būk tai tarsis dėi Lietuvos san-

Amerikos lietuviai katalikai savo darbš 
tumu ir duosnumu įsteigė visų eilę religinių, 
tautinių ir kultūrinių įstaigų, kuriomis Šian
dien tikrai nuoširdžiai galime didžiuotis. Vie
na tų įstaigų yra«Sv. Kazimiero Seserų Aka
demija Chicagoje, kuri per apie dvidešimts 
mėtų kėlė mūsų vardų, piūsų mokykloms da
vė šimtus mokytojų - vienuolių, jau šimtus 
mergaičių, gerai išmokslintų ir gražiai išauk
lėtų išleido į pasaulį. Ne viena iš jų dabar 
uoliai darbuojasi mūsų visuomenėje, yra pa
vyzdingomis motinomis, besistengiančiomis j 
ir savo vaikus auklėti ta dvasia, kokia jos Į 
pačios buvo auklėjamos Šv. Kazimiero Aka- Į 
dėmi jo j. į

Besididžiuodami Šv. Kazimiero Akade
mija ii' besidžiaugdami jos nuopelnais, turi
me žinoti, kad ji išaugo ne šiaip sau kai 
koks grybas po lietaus, bet buvo žmonių, 
kurie ir sveikatų padėjo, kol jų įsteigė ir iš
augino į tokių, kokia ji šiandien yra. Kam 
nežinomas yra a. a. kun. Antano Staniukyno 
vardas, kuris tiek daug yra įdėjęs jėgų šios 
vienuolijos ir prie jos akademijos įsteigimui/ 
Kas iš mus nežino pirmųjų seselių — Mari
jos, Imakulatos, Konceptos ir visos eilės ki
tų didelio pasišventimo tam darbui, į kurį 
jos buvo pašauktos, ir kuriam jos sbvo lais
va valia pasiaukojo. Ne tik mūsų, Amerikos 
lietuvių, visuomenėje, bet ir visoje tautoje 
pirmieji vienuolijos ir akademijos organiza
toriai užsipelnė didžiausio dėkingumo ir jų 
nuopelnų įvertinimo.

Kaip nuoširdžiai reikia džiaugtis Šv. Ka
zimiero seselių darbais ir jų vedama akade
mija ir kitomis mokyklomis, taip pat nuo
širdžiai reikia džiaugtis, kad tos tylios mū
sų darbininkės susilaukia savo kilnaus dar
bo rėmėjų.

Per keliolikų metų sėkmingai veikusi Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmėjų Draugija yra 
stiprių paramų mūsų darbščiosioms darbinin
kėms suteikusi. Tat, ir jos užsipelno visuo
menės dėkingumų.

Toji draugija rytoj laiko metinį seimų. 
Jis įvyks Marąuette parko kolonijoj, kur ra
ndasi vienuolijos centras, mergaičių akade
mija, įr Kazimieriečių vedamoji Šv. Kryžiaus 
Lietuviu ligoninė. Tikimės, kad į seimų su
važiuos ųe tik akademijos rėmėjų draugijos 
narės, bet ir kitų visų mūsų draugijų bei 
organizacijų atstovai, kuriuos mes nuošir
džiai sveikiname ir linkime geriausio pasi
sekimo tartis, kaip sėkmingiau suteikti pa
ramų kilniai švietimo įstaigai.

LIETUVA TARP KŪJO IR PRIEKALO

Vakar mūsų dienraštyje paskelbtomis ži
niomis, Prancūzijos užsienių reikalų ministe
ris Lavalis susitaręs su Maskva įtraukti vi
sas Rytų Europos valstybes į vadinamąjį ry
tų paktų. Kaip žinoma, Vokietija ir Lenkija 
tam paktui .priešinosi, nes sulig jų pirmiau 
reikią išrišti Klaipėdos ’v Vilniaus klausi
mus.

Vokietijos vyriausybė reikalaujanti, kad 
būtų išspręstas” Klaipėdos klausimus. Ta
čiau Lietuva ir santarvininkai jį laiko iš
spręstu, jo ir kelti daugiau nebenori ir rei
kalo nebėra, nes tas kraštas yra Lietuvos ir

“Trimito” bendradarbis p. M. Bagdonas 
savo straipsnyje, pavadintame “Perkainokim 
santykius su vokiečiais”, tarp kito ko rašo:

Kad vokiečiams negalima tikėti, kad su 
jais neįnmanoma bendradarbiauti, tai paga- 

! liau suprato ir Anglija. Net ramusis senelis

įėjęs Anglijos, Prancūzijos ir Italijos poli
tinis bendradarbiavimas yra geriausias 
inrodymas, kap vakarų Europoj gal
vojama apie Vokietijų. Šiandien prieš 
Vokietiją stovi jėgos, kurios gali su
drausti provokacinį vokiečių žvanginimų 
ginklais. Lietuvai nėra reikalo nerimauti dėl 
vokiečių grasinimų šūkavimų. Ateina laika? 
ir mums iš pagrindų pakeisti mūsų taktikų

luvius turi susilaukti tinkamo atsakymo. 
Kam mes turim leisti saviškius skriausti Vo- 
kietijoje ir duoti kuo didžiausių veiklos lais
vę vokiečiams Lietuvoje? Jei vokiečiai ty
čiomis nenori suprasti savo elgesio vaisių, 
tai mūsų pareiga yra jiems duoti progos tai 
pajusti. Mes turim atmesti mintį, kad iš kiek 
artimesnio bendradarbiavimo su vokiečiais 
galime turėti naudos ir iš to padaryti atitin
kamų išvadų. Tam jau yra atėjęs pats tik
rasis laikas.

DRAUGĄS

Vilniui VaOuoti Sajuogai 10 Meto
si netrukus paminėti Vilnim 
vaduoti sųjungos dešimtmetį:

!— sųryšy su tuo, — sako dr. 
J uška, — Centro komitetas da' 
bar svarsto naujus sųjungos 
darbo būdus. Tačiau nereiš
kia, kad tai būtų VVS takti
kos keitimas. Pirmiausia, tu 
liu paminėti gegužės 11-12 d. 
būsimų sųjungos apygardų at 
stovų suvažiavimų. Jame biu

nkas ir Vilniaus Geležinio Fo- pranešimai apie centro konn- 
ndo pirmininkas kun. prof. F. Jteto, įvairių komisijų ir apy- 
Kemėšis. Per pirmųjį dešimt- gardų veikimų, bus pasitarta

tolimesnio veikimo klausimais
ir dėl Vilniaus Udežiiuo Fon 
do organizacinio darbo iiplė 
timo visame kraite ir tttoit-

i Lietuvoje ir užsienio lietuvių 
Spaudoje vis dažniau ip dažniau girdisi 'kolonijose, ypač Jungtinėse A- 

baM, kad lankai dar» paainlymų. Net ir Lie- merike. Valstybėse ir Anglį- ja|» lietuvi, fcotaujMe. , aj .
tuvos laikraščiuose rašoma apie dr. Klimo joje. Šiandien nepr. Lietuvoje i — Koki dabar yra Vilnim'

nerasįme kad ir tolimesnio ka-, vaduoti sųjungos santykiai su go, rado mielųjų saulutę 
visais savo spinduliais mirk
stančių balose. Nors purvinas 
vanduo Čikagoj nėra naujiena, 
bet visokios gazietos tikrino, i

organizacijomis, kurios dirba Į kad tokio nuotikį0 Cikagos • ka h. Q kftg jimg
lietuviškų darbų. Daug Vilnim jvaĮgtybė nematė nuo 1873 m.'užginti taip šnekėt, 
vaduoti sųjungos narių yramai tikrai svarbi diena, gali-I Bet tegul jie sau šneka, 
ir kitų organizacijų nariai. Y-' ma sakyti, istoriška diena.! Mes palauksime kitų “išleis- 
pač musų santykiai artimi su Bet tų dienų svarbos būta ki-j tuvių,” kuriu nežinia kiek dar 
šauliais. Niekur neturime jo tur dar dide8Ilgs. 1)Ug> ir patyg‘ įgitikrinsime> ar

Tų pačių dienų turėjo įvyk- Lituanika turi propelerį, ar 
1 ti Čikagos lietuvių svietui dar j>e j0 tik trokais važinėja. Pa

mpelio, kuriame nebūtų Vil
niui vaduoti sųjungos sky
riaus, ugdančio ir nuolat pa
laikančio Vilniaus meilę Lie-

tykių su lenkais reguliavimo. Šiam įvykiui tuvos gyventojų širdyse. Per
dešimtį metų Vilniui vaduoti 
sąjunga sujudino visų Lietu-

užsienių spauda priduoda daug reikšmės. Ta
čiau, kaip priežodis sako, iš tų šiaudų nebus 
grūdų, jei lenkai norės, kad Lietuva išsiža- ĮVsž ir žyniių dalį jos išeivijos 
dėtų Vilniaus. To mūsų tauta nepadarė lig- , griežtesnėn kovon dėl Vilniaus
šiol, nepadarys nė ateityje.

SUSIRŪPINO PASAULIO LIETUVIŲ 
KONGRESU

- Seinų krašto laisvės. Ji į- 
skiepijo didelį Vilniaus ilgesį, 
ji būrė ii tebeburia visus lie 
tuvius po viena Vilniaus vė
liava. Vilniaus vadavimo him
nas — “Eį pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim”, — šia
ndien skamba kiekvieno lie
tuvio akyse ir širdyje. Tai Vi
lniaus ilgesio giesmė, ilgesio,
kuria nuolatos auga visuose 
lietuviuose ir pasauliui nuola

kitomis Lietuvos organizacijo
mis?

— Mūsų santykiai visados 
buvo ir tebėra geri su visomis

A. L. R. K. Federacijai paskelbus, kad 
ji pritaria Kaune šaukiamo viso pasaulio lie
luvių kongreso idėjai, mūsų organizacijos 
pradėjo bruzdėti ir svarstyti atstovų siunti
mo klausimų. Moterų Sųjungos organas “Mo
terų Dirva” tuo reikalu taip rašo:

“Tikimės, kad mūsų Sųjungos Centro
Valdyba greitu laiku suruks posėdį ir tartinį teronj prieš pavergta, 
padųrys vienokį ar kitokį ^jungos ta-U 
me kbngfese atstovavimo reikale nutari
mų. Jeigu Sąjunga finansiniu atžvilgiu 
negalėtų siusti savo rinktų atstovių, ta
da reiktų duoti įgaliavimus šįmet vyks
tančioms atostogų į Lietuvų sąjungie- 
tėms arba buvusioms sųjungietėms, ku
rios yra parvykusios į Lietuvų visados 
gyventi. O tokių buvusių sųjungiečių,

. net buvusių Centro Valdybos narių, Lie
tuvoj turime nemaža”.
Reikia manyti, kad ir kitos mūsų orga

nizacijos bei draugijos suras galimybių pa
siųsti savo atstovus į viso pasaulio lietuvių 
kongresų.

kių trynimųsi ar nesutarimo 
Mūsų sųjungos skyriai Vii 
niaus darbe uoliai bendradar 
biauja su kitomis organizaci 
jomis. Daug šaulių vadavau 
ja mūsų sųjungos skyriams jam apieravota Lituanika an-
Vilniui vaduoti sąjunga dirba traja. Kitaip sakant, tai “an-, . . .

. , . dar ir kitur. Tų dienų lietuviųjau penkto. ,Svisos tautos jungimo, cemen- 
tavimo- darbų. Tad, supranta
ma, negali būti nesutarimų su 
kitomis organizacijomis, o y

tos skelbia lenkų klastų ir da- pag Vilniaus vadavimo darbe.
— Kaip Vilniui vaduoti sų-

sius lietuvius. Vilniui vaduoti 
sųjungos paskelbta Vilniaus 
ilgesio diena — spalių devin
toji, — kada 12 vai. visame 
krašte viešpatauja nesutruk- 
doma mintis, dąį* labiau lietu
vį ragina dėti visas savo jė
gas kovai dėl tėvynės trečda
lio laisvės.

Apie šios sąjungos būtinus

junga santykiauja su užsienių 
lietuviais?

— Čia mūsų santykiai nėra 
taip plačiai išsivystę, kaip 
turėtų būti. Daugiausia san
tykiaujame su jungtinių Ame
rikos valstybių ir Anglijoj lie 
tuviais. Jungtinėse Amerikos 
valstybėse mums daug pade 
da mūsų generalinis konsulai-:

DĖL SANTYKIŲ SU VOKIEČIAIS

aabartiniu Vilniui vaduoti sų
jungos pirmininku dr. Ant Ju
ška.

— Kaip bus paminėtas sų
jungos dešimtmetis?

— Nors Vilniui Vaduoti Sų
jungai 10 metų suėjo balan
džio 25 d. — sako dr. Juška 
— tačiau jos dešimtmetį vie- 
šiau minėsime truputį vėliau. 
Minėsime gana kukliai, kol 

'Vilniaus kraštas neša lenkų 
į vergijos jungų.

artunįausius darbus Tsb. at’ J P. Žadeikis, Paskutiniaisiais 
stovas turėjo pasikalbėjimų su i metais Vilniui vaduoti sųjun-

ga jau pradėjo rimčiau įeiti i 
užsienio lietuvių visuomenę. 
Turiu su džiaugsmu pabrėžti,- 
kad užsienio lietuviai labai 
gražiai atsiliepia į mūsų sų
jungos darbus. Iš jų gauname 
medžiaginės ir dvasinės para
mos. Turime keliasdešimts sky 
rių ir užsienio lietuvių koloni 
jose: Jungtinėse Amerikos Va
lstybėse. Pietų Amerikoje, A- 
ngDjoje, Prancūzijoje, net Ki-

Makdonaldas, Anglijos ministeris pirminiu 
kas, nesusilaikė šiomis dienomis Vokietijos ' Pro£a> bus išleistas specialus 
viešai nepasmerkęs anglų spaudoje. Sustip-! Vilniaus” numeris ir

tuvės” jau iš eilės penktos,
Dešimtmečio Įnijoje ir t.t. Visi jie dirba ga- bet kų padarysi, kad “oras tai kviečių 4,000 minia nekal-

na gražiai ir ugdo gilių Vii- blogas” ne tik Lietuvoj, bet!tai šypsojosi taip, kaip vienos
niaus meilę mūsų išeivijoje. ir Čikagoj. O tai vis dėl to,1 motinos vaikai, susirinkę į 

— Kiek dabar Vilniui Va- kad daugebs jau pamiršo vienų būrį. Purvynas jiems ne
duoti sąjunga turi skyrių ir “Lietuvai nei cento” obalsj, kliudė.

centro komitetas tars tam tik
rų žodį sųjungos visuomenei. 
Šia proga, Centro komitetas 
paragins skyrius, kad jie sų
jungos 10 metų trumpai pami
nėtų valsčiuose ir miestuose. 
Vadinasi, numatomi jungtiniai 
ir dideli sųjungos skyrių su
sirinkimai. Stambiausiu VU-

santykiuose su vokiečiais. Kiekvienas vokie- n’ui vaduoti sųjungos dešiiųt- 
čių nedraugiškas žygis prieš Lietuvų ir lie- niečio paminėjimo įvykiu rei-

kia laikyti Vilniaus kraštui ir 
jo problemos tirti instituto or 
ganizavimų. Centro komitetas 
instituto organizaciniam dar
bui telkia mokslines ir kitų 
sričių pajėgas. Instituto planų 
dabar ruošia komisija: juris
tas, J. Kubilius, dr. A. Juška, 
prof. Z. Žemaitis, prof. K. Pa
kštas ir prof. St, Kolupaila 
Tjd, maždaug, taip rengiama-

Tai nepriklausomoje Lietuvo savo prakeikimo tiems, kurie 
je. Mes tiksliai nežinome, kiek valdo Lietuvų ir dirba lietu- 
narių turime užsienio lietuvių vių tautos gerovei, o nesu- 
tarpe. Neaišku, kų galime lai- laukdami to išsipildant, grie- 
kyti tikrais sųjungos nariais, biasi pasidaryt sau “gut ge
bą ne, nes nevisi jie į sųjun- šeft.” Tat, nestebėtina, kad 
gą įstojo taip, kaip reikalau- prie tokios maišalienės, Čika- 
ja Vilniui vaduoti sųjungos į» gos lietuviai sulaukė penktų 
statai. Tačiau formalumai nė- “išleistuvių” ir, manau, ne
ra taip svarbu. Svarbiau, kad sulauksime dar šeštų ir sep- 
jie uoliai dirbtų Vilniaus dar- tintų.
bą mūsų išeivijoje. O tuo pa- Bet gana to, kad gegužės 12 
čiu jie jau yra sųjungos žmo- d. išleistuvėms “antro sk ridi
nės ir Vilniaus darbininkai, mo” susirinkę “svieto gelbė-

Baigdainas pasikalbėjimų, lojai” Lansing aerodroman, 
Centro Komiteto pirmininkas labai rūgščiai atsirūgo pama- 

(Tęsinys ant 3 pusi.) tę, jog šį kartų į jų jomarkų
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Apie vožnių gegužės 12 <1. susirinko tik skūpus Šimtelis 
dar ir po šiai šnekama po vi- žmonių, be jokių magaryčių, 
sų Čikagų. Vienas raporteris ir jokio “gešefto” jau nega- 
eu ta savo šneka įsiskvizino Įėjo būti. Matant, kaip liki- 
net ir į" mano vožnų kampeli.! mas juos pradeda apvilti, kų 
Taigi, pasiskaitykite ir jo jie turėjo daryti? Nieko kito, 
šnekų: i kaip tik paskelbti, kad “antro

Gegužės 12 d. Čikagos ka- skridinio išleistuvės” atideda- 
lendorius rodė sekmadienį, ma kitam sykiui. Ot, iš to da- 
Tai buvo diena labai vožni vi- bar ir spręskite, ar turėsime 
sai Čikagos valstybei, nes tos ! dar šeštas ir septintas “išleis 

ar ne.
Dabar žmonėspiliečiai sukilę iš saldaus mie- į j-'uuui cjiii./iivo šneka, kad

12 d. gegužės Lituanika 11 į 
aerodromų atgabenta ant di
delio troko, ir tai be propele
rio*. ... Žinoma, taip šnekėti 

i lig nepritiktų, bet žmonės šne

e
gali

svarbesnė diena Lansing ae- 
irodrome, kur reikėjo atsisvei- 
1 kinti su lakūnu l Vaitkum ir

gyvensime, pamatysime. Tik 
biskutį kantrybės, o ateitis 
viskų parodys.

Gegužės 12 d. svarba yra

tro skridimo” 
leistuvės. Tos išleistuvės pra
sidėjo net 1934 m. ir iki šiol 
jog nesibaigia. Ar susilauksi
me dar šeštų ir septintų to
kių “išleistuvių,” Ki tik at
eitis pa rody b. Dabar kalbėki
me tik tai, kų turime.

gas” Vytauto darže turėjo sa 
vo gegužinę. Kada “antro 
skridimo” monelninkai suver
tė savo nępasisekimų bėdų 
purvynui, dėl kurio aviacija 
negalėjus įvykti, nes “iš pur-

įvyno buvę negalima išklam- 
1934 m. “išleistuvėms” pra poti” tai “Draugo” geguži- 

sidėjus, Kauno ponai ir po- nėn buvo susirinkę tūkstan- 
naičiai, ponios ir panaitės, už čiai lietuvių, senų ir jaunų, 
lietę galvas ir iki šiol dar vis profesijonalų ir darbininkų, 
aerodromo padangėje ieško Visi buvo smagūs ir linksmai 
Lituanikos II, pavydale “bal- praleido laikų. Visi buvo link-
tos gulbės”, o ta Lituanika smi. nes jų sielų negniaužė
jokiu būdu dar iki šiai dienai susikrimtimas dėl tų nepasi- 
iš Čikagos neišsirango. Na, sekimų, kuriuos išsaukia “Ine 
bet prie jos išleistuvių reng
tis mes jau pripratome, taigi 
rengėmės ir 12 gegužės dienų.
Ypatingai sujudome, kada tų 
dienų per radio išgirdome “fi 
nansų žinovų” jau lig atsi
sveikinant; “Sudie, iki pasi
matymo aviacijoj.” Taip ir 
atrodė, kad lig jis pats skris
tų “antruoju skridimu.”

Taigi, nors tekios “išleis-

tuvai nei cento.” Šitie žmonės 
Lietuvai ir lietuvių tautai da
vė viskų, kų galėjo ir kiek ga
lėjo, ir kitus prie to ragino.

Toks skirtumas susirinki
muose, tų pačių dienų buvu
siuose, parodo ko mes turime 
daugiau: kviečių, ar kūkalių. 
Kada saujalė kūkalių nusivy
lusi keikė be jokio reikalo juo
dų purvynų, kad nepasisekė 
suvilti tūkstantinės minios,

narių? iškelta tų, kurie nuo 1905 m. Purvynas kliudo tik tiems,
— Skyrių turime arti pus- prakaituoja įgyvendinimui re- Į kurie dažnai jį gniaužo ir ne-

šešto šimto. Narių apie 25,000 voliucijos, laukia išsipildant sistongia iš jo apsivalyti.
Rep.

Estų.gazieta “Vaba Maa” 
nesenai įdėjo tokį numalevo- 
tų pikčerį: bekernės lange di 
delis pyragas, kuris reiškia 
tris Pabaltės karalystes: Lie
tuvų, Latviją ir Estiją. Prie 
lango stovi ir į pyragų žiū
ri Hitleris ir ilgais ūsais pro
se panas. Hitleris prošė pan ui 
sako;

— Klausyk, panie, jei mes 
šį pyragų gausime, tai pasi
dalinsime draugiškai; aš val
gysiu, o tu kvėpuosi gal? 
džiu aromatu.
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Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

— Kaz. Andriušis =====
i dienų sustojo Afrikos pakran-
I tėję viename mažame uoste. Į

v; :: • t i laivų įlipo tik vienas jaunaskad jei ji geriau dirbs, ma- . .. n, . .
». , . . . . vienuolis. Tai buvo Stasvs,ziau valgys, tai gaus pinigu, , . ,. , , * ’

• ■ j - v ° 7 kurio motina buvo tame pa-

(Pabaiga)

Plantatorių us pasakymas,-

yra lengvesnis ir kyla ankš
tyn.

Kai vienoj vietoj’ būna šil- 
o kitoj šalčiau, tai oras 

iš šaltesnės vietos ima. eiti in 
šiltesnę; taio atsiranda oro 
srovė, bėgimas, arba kitaip

Daiktai ant mėnulio turi ki
tokį svorį, negu ant žemės. 
Štai, žmogus, kuris ant žemės

sveria 175 svarų, ant mėnulio 
svertų tiktai 2!) svarus. Galė
tų tada lekioti kaip /paukštis!

čiau

— jai davė mažutę vilties ki
birkštėlę sugrįžti į tėvynę. 
Tik reikia pasiryžimo ir kan
trybės.

# ❖ *
Prabėgo dar še.šeri metai. 

Kiek jie ištraukė motinai aša
rų, širdies skausmo, ilgesio. 
Jie išsiurbė paskutines jos jė
gas, išsekino kūnų. Dabar ji

raine laive, tačiau jiedu vie
nas antro nematė. Motina tuo 
tarpu sėdėjo kabinoje, o jis il
gai stovėjo ant denio, iki Af- 

i rikos krantai išnyko iš akių. 
Jam gaila buvo skirtis su juo
dukais, bet kad to norėjo jo 
vyresnieji, parašydami jam 
laiškų — jis nemurmėdamas

, , • • r , vykdo jų valia. Paskui nuėjonuo darbo suvargusi, sulinkti- . . 1 . . . •’
. , , į jam skirta kabina ir pasirė-si, veidų vagoja gilios sunkaus v

kit mūsų sielas). Laivo vidų-(si prie laivo tvoreles, skaus- 
je dar kažkas galingai spro-1 mingai ištiesusi rankas ir ži
go, sudrebindamas visų laivų, rdį veriančiu balsu sušuko:
Žmonės sukilo iš visų pusių. — Žmonės, žmonės! Gelbė- 
Laivo įgula persiskyrė į dvi kit, aš žūstu!...
dalis: vieni stengėsi sulaikyti j Mirštama tyla suspaudė vi- 
gaisrų, kiti tvarkė keleivius sų širdis. Tik ugnies bango1’ 
ir triūsė aplink gelbėjimosi lyg bjaurūs, kibirkštimis ja

vaitis. Keleiviuose kilo pani- sišiaušę slibinai, vis garsiau sakant vėjas. Vėjas yra ne kas 
ka: vieni susiėmę galvas bė- ir garsiau kriokė, šokdamos kaip judus oras.
giojo nė patys nežinodami kur aplink moteriškę. Net išbalo' Ant mūsų žemės visuomet 
kiti verkė ir garsiai vaitojo, ir kapitonas. Valandėlę pa- kur nors pučia vėjas, nes ant 
meldė Dievų pagalbos, dar ki- svyravo ir, tartum pamiršęs žemės vienur šalčiau, kitur 
ti draskydamiesi sau plaukus įstatymus, šiurkščiu balsu pa- šilčiau. Ir šaltos vietos šaltas 
keikė nelaimingų dalių. Moti- sakė: ; oras skverbiasi in gįlta kraš
nos šaukdamos ieškojo vaikų, 

į vaikui klykė nesurasdami mo
linų. Žodžiu, vienu akimirka- dar vienas žmogus daugiau ir

gyvenimo vagos, plaukai pra
žilę. Išsekusios rankos jau 
nesugeba tinkamai atlikti da
rbo, o dirbti verčia botagas. 
Vaitoja senutė motina po va
rgo našta ir vis prašo Dievų 
ištiesti jai gailestingumo ran
kų. ' '

Po ilgi} mėginlmij Dievas 
maldos išklausė. Plantatoriui 
pagailo moteriškės ir kartų jų 
pasišaukęs davė kelionei į lė

męs ant mažo staliuko ilgai 
kaž kų galvojo. Buvo labai 
susimųstęs, todėl tų dienų dau 
giau ant laivo denio nė neiš
ėjo. Po vakarienės ilgai dar 
meldėsi, o paskui nuėjo gulti. 
Naktį kilo audra. Tiesa, ne
didelė, bet bangos laivų mėtė 

’ kaip žaislelį. Brolis Stasys nė 
dabai- nesijudino iš vietos, ta
rtum nieko nebūti} jautęs.

Audra nutilo. Žmonės ra
miai miegojo po iškentėtos bai

niu visame laive k'lo didžiau
sias sumišimas. Ant denio ne
buvo tik brolio Stasio ir jo 
motinos. Tačiau po valandė
lės Stasys išėjo. Jis atrodė ra

inius kaip visuomet ir šaltas,

Vėlu, moteriške! Visos fą, kur oras šiltesnis ir rote? 
valtys tiek perpildytos, kad 1 nis. Šiltesnį ir retesnį orų iš

stumia aukštyn, nuvaro kur 
tolyn. Aukštumoje jis atšalų 
ir tųda jis smunka žemyn in 
tų vietų kur šilčiau ir oras šil
tesnis. Taip be paliovos oras 

— Kapitone, aš jų gelbėsiu! ]ekja jg vienos vietos in kitų 
staiga sušuko bro.is Sta- kitaip sakant, iš vieno krašte

visi žūsime.

Moteriškė tik užlaužė skau- 
sm’iigai rankas ir suklupo 
prie tvorelės.

tartum nieko nežinotų apie sys. — Aš eisiu ant laivo, o jn k;t}J pufia v?jas 
staigių nelaimę. Žmonės, jį pa- ji — į mano vietų!

Gerkit ir

Nė nespėjo kapitonas atsl 
gauti iš nustebimo, kai jau
nas vienuolis, nutvėręs nue 
laivo žemyn nuleistų virvę, 
vikriai užkopė į viršų.

Akimirksnis tylos. Du gilūs

viškę pinigų, parūpino reika-', - „ , . ,j , , mies. Rvtuose jau raudo aus-lingus dokumentus ir pasakė, t>- • •• ,- • , ., , v. . ra. Pirmieji saules spinduliai
kad galinti dabar važiuoti, -v,. ,
Tv. ... . v i išlindo iš po horizonto, nuan-Dziaugsmo ir dėkingumo šy-:, • j . . . ,. .. ,. . • iksmdami visa rytu padangę,psena nusirito motinos veidu, kT •, . ,, , , , , , . Nepoilgo patekėjo ir saule,
kad nors kartų bus galas jos

vargams, kad vėl galės grįžti 
į tėvynę pas mylinių sūnų. Vi
sa dabar jos viltis, visos min
tys, paguoda — greitas pasi
matymas su sūnum.

Būrelis sukilusių žmonių išėjo 
ant laivo denio gėrėtis puikiu 
saulėtekiu, ramia jūra. Atsi
kėlė ir brolis Stasys, tačiau į 
viršų nėjo.

Dar menka valandėlė... Tik 
staiga šiurpus riksmas per
skrodė ryto tylų.

— Gaisras! Gaisras! — šau
kė mašinistas, bėgdamas iš 
mašinų skyriaus į viršų.

T . . v i — Kur gaisras? Kur? — paLaiminga motina nusvitu- ,. _ ' , . .... . . , klausė nustebės laivo kapitošių veidu jau seniai sėdi ant . , , ; .v • f -. . . . v v . nas ir keletas išsigandusiųlaivo denio: Tuoj sušvilps svi- ,y .
lpukas, subraškės sunkūs ra- į zmonnl-
tai ir, kasdami po savimi van- j — Mašinų daly! Gelbėkitės! 
denį, nutrauks laivų į beribius Gaisras! — šaukė paskui bėg- 
vandenvnus. O paskui jau lr , damas kitas mašinistas, 
tėvynė! Sūnus... , Vienu akimirksniu laivo

Išplaukė. Tuoj pranyko iš stiebe sugaudė didysis varpas, 
akių žemynai — aplinkui tik skelbiųs staigių nelaimę. Jo 
vanduo ir mėlynas dangus. Pa balsų išgirdę keleiviai turėjo 
skui vėl keliose vietose pri- kuo skubiausiai bėgti ant lai- 
plaukė prie žemynų, paimda- vo denio. Telegrafistai į visas 
vo ar paleisdavo kelis žmones, puses leido ženklus SOS, tai 
ir vėl tolyn. Trečių kelionės yra, Save Onr Souls (gelbė-

— Oi, kaip greitai aš ir vėl 
būsiu tėvynėje, — kartojo mo
tina, ruošdamosi į kelionę. — 
Ir vėl sūnus, nematytas tiek 
metų,.iškentęs tiek vargų...

Štai jau ir išvažiavimo die
na

I Pavasaris - Važiuojam i Lietuva!
Pavasaris jau čia. Kurie mano šiemęt aplankyti Lie

tuvų, laikas rengtis kelionei. Prašome atvykti į dienraš
čio “Draugo” laivakorčių agentūrų ir pasitarti. “Drau
gas” parduoda laivakortes visų linijų, visais laivais. 
Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus dokumen
tus.

Kelionės ; Lietuvų reikalais kreipkitės į

niatę, puolė šaukdami:
— Tėve, mes žūvam, klau

syk išpažinčių!
— Kaip gaila, mano bro

liai, kad Dievas neskyrė man 
būti kunigu, — ramiai atsakė
Stasys. — Esu tik vienuolis, žvilgsniai... 
paprastas broliukas. Bet jūs — Motina!., 
gailėkitės už savo nuodėmes, ' — Sūnau!...
o gailestingasis Dievas dova- Jiedu vienas antrų pažino 
nos visas- jusi} kaltes, nes Jo Jį buvo Stasio motina 
gailestingumas yra begalinis. — Motute, leiskis žemyn f

Tai taręs, atsiklaupė ir iš- niano vietų... 
kėlęs rankas į dangui garsiai Tačiau nešoko gelbėtis nu 
meldės:. Juo pasekė visi ke- džiugusi motina, tik priglan ' 
leiviai ir galinga sutartinė dus sūnų prie krutinės su 
malda kilo į aukštybes. klupo apsupta žiežirbomis pa

— Moterys ir vaikai į vai- sišiaušusių slibinų. Dar minu
tėlės! — sukomandavo laivo tę plakė jų širdys viena prie 
kapitonas. antros. Paskui staiga pasviro

Kelių jūrininkų prižiūrima.* laivas ir prvšakiu nugrimzdo 
susodino į gelbėjimo valtis. į jūros gelmes.
Dar liko keletas laivelių. Tai buvo paskutinis moti-

Dabar vyrai ,į valtis! —- nos ir sūnaus susitikimas
vėl sukomandavo kapitonas.

Laivo viduje, vis kažkas po- 
v’ ėjo, dūmai jau veržėsi į vi
ršų. Atbėgo ir gaisrų gesinusi 
laivo įgulos dalis.

— Tuoj žūsim! Skubiau! — 
šaukė keli vyrai.

Po kelių minučių laivas bu
vo tuščias. Visos valtys buvo 
tiek pripildytos žmonėmis, 
kad vos besilaikė vandens pa
viršiuje. Ugnies stulpai jau 
veržėsi į laivo viršų, kai pas
kutinis į valtį įlipo brolis 
Stasys. Visi laive buvusieji 
žmonės vos ne vos sutilpo. Pi
rmiau susėjusieji jau yrėsi 
tolyn, kad skęsdamas laivas 
neįtrauktų kartu ir jų. Kiti 
dar tvarkėsi prie laivo. O lai
vas jau skendo liepsnoje. Jau 
norėjo ir paskutinieji irtis to
lyn, kai tuo tarpu ant liepsna 
apsupto laivo denio išbėgo a- 
pdegusiais ir dar teberūkstan
čiais rūbais moteris. Pribėgu-

VILNIUI VADUOTI SĄ 
JUNGAI 10 METŲ

tiek vargo ir skausmo metų. 
Marijampolė, 1933 m. VU. 29.

KODĖL VĖJAS PUČIA?
Nevisur yra vienodas oras: 

vienur šaltesnis, kitur šiltes
nis. Ten, kur oras šiltesnis, jit? 
kyla aukštyn. Matyti, šaltas 
oras yra sunkesnis už šiltųjį 
orų ir todėl šiltųjį orų išstu
mia; šaltasis oras grimsta že 
myn, o šiltųjį išvaro aukštyn. 
Čia lygiai taip būna, kaip puo 
de, kuriame yra inpiltų taukų 
ar aliejaus, inpylus in tų puo
dų vandens. Kadangi vanduo 
sunkesnis už taukus, todėl jis 
grimsta in dugnų, o taukai iš
kyla in viršų. Taip yra ir su 
šiltu ir šaltu oru. Šiltas oras

(Tęsinys nu > ? pusi.)
,<lr. A. Juška dar kartų panei- 
' gė žinias, apie tariamus nesu 
tarimus Centro Komitete, ar 

j sųjungos taktikos keitimų, dėl 
! kurių, būk, turėjęs pasitrauk
ti prof. Mykolas Biržiška. Dėl
šių gandų, dr. Juška trumpai 
ir griežtai pasakė, kad jie 
daugiausia skleidžiami piktos 
valios žmonių ar neišmanėlių, 
kurie nori pakenkti vieningam 
Vilniaus vadavimo darbui.*

tProf. M. Biržiška pasitraukė 
' tik dėl mokslo darbų, kurie 
reikalauja ilgesniam laikui iš
važiuoti iš nepr. Lietuvos. Jis 
jau dirba Vilniaus Mokslo 
Draugijoje. Tsb.

VALIO | BUDRIKO PIKNIKĄ
SEKMADIENĮ, GEGUŽES 19 DIENĄ
BIRUTĖS DARŽE, prie 79th ir Apchsc Avė.

BOKITE BUDRIKO SVEČIAIS NEDĖLIOJĘ

įžanga Visiems Lietuviams DYKAI
Turėsite Progos Laimėti Dovanu

Bed Room Setai po .... 
Gražūs Parlor Setai po 
Elektr. Šaldytuvai jio .

$48.00
$48.00
$99.00

Naujos Washing Ma
chines su dubeltavu 
Tub. Po $ 1 .OO ' 
savaite.

JOS F. BUDRIK, Ine.
3417 S- Halsted St. Tel. Boulevard 4705

Budrik Furniture Mart
3345-47 South halsted Street

EMIL DENEMARK B
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

OGDEN
VENUE



D R X U G "A S fteštadienis, gegužės 18, 1935

Ulijonai Lieta Gelmių Turtai
ŠVENTIEJI URVAI; ŽEMĖ, 

KURI PRARIJA ŽMO
NES, GYVULIUS IR 

NET TROBAS

Kun. Jurgis F. Jonaitis
(Sidabrinio jubiliejaus proga)

BUDRIKO PIKNIKAS
balsus. Tai skambėdavo trr 
paskendusių bažnyčių varpai.

Kirdonių kaimo apylinkės, 
kuriose yra dideli gipso klo-

----------- dai, žemės ūkiui yra netinka-
bietuvua gelmių turtai, pu- uus> (-'■!»» akmenys pu. 

lyginti su kaimynų vokiečių ir •*•*«*“ 1045 S‘'u-
lenkų panašiais turtais, tėra '»»>• Oanyklom. ,r g.

beveik netinkami, nes auga 
reta žolė ir krūmokšniai. l)a- i 
lis gipso klodų priklauso val
džiai, o kita dalis yra ūkinin
ku nuosavuose laukuose.

dar mažai , ištirti. Tiesa, V y- 
tauto Didžiojo universiteto 
mokslininkai kasmet daro Lie
tuvos gelmių tyrinėjimus. Ta
čiau tyrinėjimai reikalauja di 
dėlių išlaidų. Todėl jie daro- Pats gipso akmenų kasimas
mi gana ribotai. Kai kurio- yra gana sunkus. Susprogdin- 
Lietuvos vietos jau yra geriau ti gipso klodai, suskyla į di- 
ištirtos ir iš to turimo jau ne- dėsnius gabalus, kurie laužo-
maža naudos. verčiami į vežimus ir ve-

(Tęsinys)
Neužmiršta Lietuvos 

Didvyrių
Kad Omahoes lietuviai ge

riau pamiltų savo žmones, tu
rėtų prisirišimo vienas prie.

Ryt įvyks metinis Budiikt 
radio piknikas Birutės darže, 
Justice, III., kur.ame bus iš-

ii ZS LU-L-
TJLi N PiMHllfl

THE YOUNGER SĖT
*flds materlaTs very eapenaive, grandma. I think mamma palo
•n reckon^Margie/you should have borrovved three dollara Irom 

Į,, ačd gotten a whole yard.”

Omalios lietuviams jis taip 
pat daug gera padarė skerdy
klose. Kartą vienas lietuvis
buvo atstatytas iš darbo. Kun. dalinta $3,000.00 vertės dova-
J. Jonaitis, sužinojęs apie tai, nų, kurias paskyrė Bmlrikas 

į greit nuvyko į dirbtuvę. Iš- Visiems Budriko kostumeria-
. . . i barė viršininką, o kai šis aiš- ms ir radio klausytojams įžakite ir taip greit neistautėtų,',. ... ... . , . . . . ,/ . .V1 . e kiausi, kunigas smarkiai su- nga dykai ir dar prie to daukun. J. Jonaitis iškilmingai » , , . , , ... .... .. .v* , ■ • ... .7 suko: Jei nemokate palaiky- gelis turės progos gauti braušvento Lietuvos didvyrių sve- , ■ • . „. . . ti darbin.nkų eikite laukan, gias dovanas. Bus puikus pro-ntes. Mat, jis gerai žinojo, kad „ . , , . ,, , . .. ,. 7 . . J o as valdysiu skerdyklų . gramas, kuris prasidės 1 vai.

mums reikia imti stipry bės-iš, ,, - .. ,, • . . . . , , .! Geros siruies airis nusijuo-' popiet, dalyvaujant kontesta- 
kė žiūrėdamas į kunigų, liepė ntams, rad.o artistams, daini- 
darbininkui eiti atgal į darbą ninkains ir muzikantams. &o- 
o kunigui J. Jonaičiui padavė kiaiųs grieš Visginian Anibas- 
didelį cigarą už drąsą ir at- sadors orkestrą, o ant scenos 

• viruiną. bus “Šienpiūvių orkestrą”,
va ims. Labai daug žmonių Varinėja su misijomis į šokėjos, akrobates ir t.t. Fo- 
dalyvavo u„ tik lietuvių, bet |<un j nu uk (,ir. tografas Kondratas yra pa.

bo savo parapijai Onialioje, kviestas imti judamus paveik 
mokėjo skolą, pastatė klebo- sius programo dalyvių ir vi- 
niją, padidino bažnyčią, įre- sos publikos. Vienu žodžiu, tai 
ilgė svetainę susirinkimams, busatmintina visiems geguži 
jis taipgi neužmiršo lietuvių ne
gyvenančių kitose kolonijose. Darže bus įtaisyti garsia-

praeities. Pavyzdžiui, jis mi
nėjo Dr. Vincento Kudirkos 
15 metų sukaktuves nuo jo 
mirties. Surengė vakarą su de~ 
klemacijoiuis, dainomis ir pra

Biržų apskrityje yra gana žami į Kaunu, 'kur jis apdir- 
didelis, net galima pasakyti, j bailias. Pirmutinį gipso tabri- 

i milijoninis Lietuvos gelmių ką įsteigė inž. Glodenis, M. 
turtas — gipsas. Pyvėsos, Ta- .Milukas ir P. Kakeranas. Nuo 
tūlos, Juodupio, Apaščios ir pradžios savo įsikūrimo lig- 
kitų mažesnių, upių ir upelių Šiol fabrikas jau perdirbo a- nėjo ir kitų garsių Lietuvos 
slėniuose jau daugel amžių pie 1000 vagonų gipso. Be šio ,vyrų sukaktis. Tų visų iškil 
žmonės randa gipso akmenis, Jabriko dar yra įsisteigę keli niių negalima ir atminti. Vie-

ir svetimtaučių. Visi džiaugė
si atmindami to garsaus rašy
tojo ir patrioto darbus.

Jis taip pat iškilmingai mi-

o kai kur — net didelius gi- mažesni fabrikėliai, kurie irgi iną pavyzdį daviau, kad api- 
pso klodus. Šie gipso klodai perdirba Biržų apylinkių gip- budinus kun. J. Jonaičio dar- 
susidarė prieš tūkstančius me- s0 akmenis. A adinasi milijo- bus šioje srityje.
tų, kai Pyvėsos, Tatulos, Mū- niniai Lietuvos gelmių turtai 
šos, Nemunėlio upių vietose pamažu pradeda duoti naudos.
liūliavo jūra. Taip yra nusta- j 
tyta Lietuvos inoRsl.įlinkų, ku i 
rie sako, kad gipso klodai su
sidarė jūros dugne iš kalkinių 
akmenų ir sieros rakšties mi
šinio. Vadinasi dabartinė Bir
žų apskritis užima buvusį jū-

Tarpininkauja dirbtuvėje 
Kun. J. Jonaitis atliko tik-

, rą tarpininko darbą, kai su- 
' taikė darbininkus su skerdy-

NAUJI RAŠTAI '?hi k“'w. uty,
lowa. lenai streikas ilgai tę- 

j sėsi. Pagalios nuvyko kun. 
.Katinėlio Malūnas. I žy- • Jonaitis ir per pusę dienos šu

lnių latvių rašytojų gražiau- taikė Gudaity skerdyklos ve-
ros dugno paviršių. OJesa, šie sįų kūrinių rinkinys mūsų jau dėjus su darbininkais. Darbi- 
gipso klodai tęsiasi ir Latvi- nuomenei (9—15 metų amž.). ninkai grįžo atgal į darbą o 
jos teritorijoje, bet, jie geriau- Labai gražus, latvių dailinin-j skerdyklų vedėjai pakėlė al
siai matyti Lietuvoje Pabiržės j{ų iliustruotas, dail. T. Kula- gą.
ir Biržų valsčiose. Ypač daug |kausko spalvotų viršeliu pa- —_________ _____ __ ______
tokių klodų yla prie siauro- Į puoštas leidinys. “Sp. Fondo” ! J' ' ' " —-------------
jo geležinkelio Biržų - Šiaulių
linijos, prie Gulbinų stoties,
Kirdonių kaime ir kiek toliau 
— Kaunių dvaro- laukuose.

išleista. Kaina tik 3 lt.
Visuotinė Meno Istorija. —

Dr. Jurgio Baltrušaičio paruo
šta, 1 tom. neseniai pasirodė 

Apie 1901-1902 m. į šias vie- j knygų pasauly. Sis tomas api- 
tas buvo atvykę keli žymūs llia nuo priešistorinių laikų iki 
rusų profesoriai ir tyrinėjo vid. amžių laikotarpį. Daug 
Biržų apskrities gipso klodus, kreidiniam popieriuj įdomių 
Netrukus j Panevėžį atvyko iliustracijų. Arti 400 psl. Huin. 
vienas Petrapilio fabrikantas, Mokslu Gaunamas
kui!,s su vietos rangovais ta
rėsi dėl gipso akmenų prista
tymo Panevėžio stotin. Vie
tos ūkininkai mėgino vežti . . . 
tuos akmenis Panevėžin, bet/'181 Pabusklte >S
matyti, kad tas darbas neap.'8paudos- Be to’ ruo5ia "t““- 
simokėjo, nes platesnės eks
ploatacijos nebuvo išvystyta.

“Sp. Fondo” knygynuose.
— P. Gruodžio prologo ir 

trijų veiksmų drama “Lietu

Kun. Jonaitis buvo vien utė- kalbiai, per kuriuos aiškiai ga
lis lietuvis kunigas į vakarui- į tesite pasiklausyti Budriko re- 

'••uliario radio programo, ku-nuo Cbicagos. Nesigailėdamas 
savo sveikatos, jis važinėjo po 
visas lietuvių kolonijas, skel
bė jiems Dievo žodį, ragino stoties (920 kil.).
laikytis vienybės ir skyrė juost Beje, kas norės,

ris yra duodamas kas sekma- 1 
dienį 5 vai. popiet iš AVAAF

nuo lenkų. Jo apaštalavimo 
teritorija buvo nuo Mississip- 
pi upės iki San Francisco ir 
nuo AVinnipego iki Galvesto- 
no, Texas. Kas metai kunigui 
reikėjo padaryti apie 40,000 
mylių lankant lietuvius po 
mažas kolonijas. Kur buvo 
daugiau lietuvių. ~is rišo juo- 
į kuonas, tvėrė parapijas. Jr

Andrejausko. Karalienė Viktorija valdėt rokai: Frar 
Viktoro Bagdono, S. Burbat ir Angliją 
V. Sadausko.

•alės nuva
žiuoti i pikniką trokais už 35c 
j abi puses. Nuo 10 iki 12 vai. 
prie Budriko krautuvės bus ,

rūpesčiu buvo sutverta para
pija Kansas City, Kansas, Si- 
oux City, Iowa ir kitur.

Buvo nuvykęs su misijomis 
net į Uoundup, Montana. Te
nai suradęs keletą lietuvių, i 
Tų laikų korespondentas tau. ■ 
rašė laikraščiuose apie jo. pa- i 
mokymus: “Kunigas Jonaitis! 
pasakė mums labai graudų pa 
mokslą, kad ne tik 
bet ir keli atsilankę svetiin 
ta učiai - -ig raudino”.

Balandėlis yra simbolis tai
kos, tačiau Japonijoj j's yra 
karo pranešėjas.

Stasys tos šalies karalių. Ji valdė tą 
šalį 64 metus (nuo 11837 iki 
1901).

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
^avo PROBLEMAS ir savr 
BIZNĮ čionai

ietuviai, *T

(Bus daugiau)

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street

Smardonių upelio krantuo
se, 1921 m. buvo užtikti kaz 
koki urvai. Vietos žmonės juos 
vadinę šventaisiais. Viename 
tokiame urve buvo matyti di
delių įvairiaspalvių akmenų 
klodai. Jie atrodė gana keis
tai: lyg popierio iapa'i, hori
zontaliai sukrauti. Tai buvo 

įelsvos - pilkšvos - baltos spa 
Ivos nevienodo aukščio akme
nys. Kiek giliau pastebėtos 

blizgančios lazdelės. Tai buvę
iloktitai ir stologmitai. Jie 

atsiranda per eilę metų nuo 
varvančio vandens.

Vietos gyventojai, kurie di
rba vietos gipso kasyklose pa- 

įsakoja visokių įvykių, susi
jusių su požeminiais urvais, 
kurie kartais praryja gyvu
lius, žmonės, ir net trobesius. 
Prieš kurą — 1910-11012 jii. 
toje apylinkėje žemė praryju-' 
gi svirną su grūdais ir kelis 
arklius. Nebereikalo vietos 
žmonėse yra užsilikusių įvai
rių padavimų, apie paskendu
sius dvarus ir nugrimzdusias 
bažnyčias. Esą senovėje žmo
nės girdėdavę duslius varpų

dai trijų veiksmų dramą “Vil
niaus auką ’, trijų veiksmų 
dramą “Pajūrio šnipas”. Šios 
abi dramos po kelis kartus y- 

! ra vaidintos.

EKSKURSIJOS

ŠVEDŲ AMEBIKOJ LINIJA
TIESIOG 1 KLAIPĖDĄ
Motorlaiviu “Gripsholm”

Išplaukta iš New yorko
GEGUŽES 25 D. 1935 M.

Antra ekskursija išplauks
Liepos 3 d., 1935

Tuo Račių motorlaiviu 
(Per Gothenburgų-Htockholm)
New York — Klaipėda 

Rengiamos:
Liet. laivakorčių Agentų Sųjungos 
Am.

Kiti Ifiplaukimal iš New Yorko
Kungsholm . - - - Birželio 4, 
Drottningholm - - Birželio 12, 
Drottningholm .... Liepos 17 
Gripsholm.............  Liepos 26
Informacijų lr laivakorčių kreipkitės 
j bet kurį Sųjungos narĮ, autorizuotų 
vietinį laivakorčių agentų, aroa J bet 
kurių mūsų raštinę, Tarp gvedljos ir 
Klaipėdos plaukioja naujas modernit- 
kas laivas "MARIEHOLM".

6WEDISH AMERICAN LINE 
ĮSI N. URhlgan avė., . Chicago, IIL

.Be jokio įinokėjhno — Jūs galite turėti šį puikų 
elektrinį šaldytuvą.

Patogiausios sąlygos:

. Ateikite šiandien pat, išsirinkite sau NOliGE ledau- 
nę ir nemokėkite nei dolerio;

Mes atvesime ir jstatysiuie tą šaldytuvą jūsų nainuo-e a*-.-. tol * csn rt
se, o išmokėjimui galite imti tris metus laiko.

Mėnesiniai įrnokėjimai, kuriuos darysite, bus mažesni, 
negu, kad jūs dabar išleidžiate už ledų arba kiek kai
nuoja maisto produktai, kurie sugenda neturint gero 
šaldytuvo.

Phone: YARds 5215 
DABAR Skolinam ir Perkam 

Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios Kfi.šles Insiiranie — įgulės, Vėsulos, Aiilouioliiljii, 
Stiklų Ir t. I.

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street 
TELEFONAS; YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
I! \ŠTINFJF

Specialia išpardavimas Virtuvėms lino- 
leumai, už kvadratinį yardą 
tik ...................................... 29c UeTUUlAi

Roosevelt Furniture Co.=
(M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.)

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEEIey 8760. Chicago, III.

ih cihcruM

Parašė
P. JURGĖLA

TURINYS; Dariaus ir Olrėno 
gyvenimo ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantu. Soldino 
miško paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir Girėno nuo
pelnai aviacijai ir mūsų tautai. 
Poezija apie LITUANIKA. Skri
dimo rėmėjai Ir rėki. koiAltetal.

384 pusi. su 86 paveik/lals; 
tvirti viršeliai. KAINA 11.50, siu
nčiant paštu *1.65.

Reikulaukite:

“DRAUGAS” 
I 2334 So. Oakley Av.

■J CHICAGO. ILL.

JEIGU GALVA SVAIGSTA, 
SUSTABDYKIT SVAIGULI 

SU NUGATONE
Nuodai, kurie susikaupia jūsų or 

ganizme paeina nuo to, kad jisai ga 
nėtinai neišsivalo ir todėl praplatini- 
bakterijas kurios užkrečia jus ligo 

' mis, susilpnina jūsų organizmų ii 
jūs kenčiate nuo svaigulio, galvos 

’ skaudėjimo ir t.t.
NUGA-TONE išvaro visus nuodus 

iš jūsų sistemos. Yra milijonai mote- 
1 rų ir vyių, kurie atgavo savo spėkas 
ir pataisė savo sveikatų su šiuo pa
stebėtinu vaistu. Jeigu jūs jaučiatės 
pavargęs arba nesveikas, pamėginki
te NUGA-TONE.

Reikalaukite tikro NUGA-TONE. 
Parduodamas visose atsakomingose 
vaistinyčiose.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotojų vidurių 23c ir 
50c.

«■■■■■■■■■■■a
; REUMATIZMAS* 

SAUSGELE I
Neslkanky kitę savęs skaus- ■ 

rnais, Reumatizmu, Sausgėle, _ 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun- “ 
giu — raumenų sunkumu: nes g 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo _

CAPSICO COMPOUND mos- ■ 
tia lengvai prašalina viršminė- g 
tas ligas: mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėko- ■ 
nes pasveikę. Kaina 60c, per _ 
paštų 55c, arba dvi už $1.06. ™
Knyga: “ŠALTINIS SVEIKA- ■ 
TOS" augalais gydytis, kaina 
B o centų. ■

Justin Kulis J
3259 SO. HALSTED ST. " 

Chicago, III. -

T00X0FF17LPS. 
OF ŪGLY FAT

HEEDŽD DOCTOR’S ADVICE
Mrs. Robert 

Calif, writes:
Kruschen Salts- 
vrouldn't hurt m- : 
lošt 17 lba. in C v.- -i 
worth lts welght n

Mrs. Hickey pald no nttentinn to 
gossipers who said there was no 
safe way to reducc. Shc v-|sely fol- 
lowed her doctor’s advice. Why don't 
YOU?

Get a Jar of Kruschen to-day (lasts 
4 weeks and eosts būt a trlfle). 
Simply take half toaspoonful ln eup 
of hot water every morning. Ali 
druggists.

fllckey, Rosoville. 
doctor prescribed 

hn said they 
'ie least. I've 

*- Kruschen ia 
ia.”

Stop 
Itching 
Skin

Zetno greitai afleldžla Nležlančiųs 
Itashes Ir Ringworn skausmus 

— sustabdo Eczetna, Spuogų tr 
panašus odos nesmagumus. Mi
lijonai vartojo Žemo per 26 me
tus. Ir visi g>. « Jų kaipo švarių, 
saugių, atsakančių gyduolę pa
lengvinimui odos niežėjimams. 
Užtvirtinta Good Houaekeeplng 
Bureau. No. 4874. 35c. 60c. *1. 
Vtaoae vaistinėse.žemo

(IK S h I r I I t v H I I M I I t i | ,
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VIETINĖS ŽINIOS
LRKSA. CHICAGOS APSKRITYS JAU RUOŠIAS 

JUBILIEJINIAM SEIMUI
KOMISIJOS NUŽIŪRĖTA SEIMUI VIETA JAU UŽGIRTA 

APSKRIČIO SUSIRINKIMO

Nors iki Liet. Romos Kata
likų Susivienymo Amerikoj ju 
biliejinio seimo dar yra lai
ko, tačiau LRKSA. Chicago 
apskritys jau ruošiasi.

Kadangi didžiausiai mūsų, 
Amerikos lietuvių katalikų 
fraternalei organizacijai — L. 
Romos Kat. Sus-mui Ameri
koje sueina 50 metų nuo įsi- 
steigimo ir 1936 m. Chicagoj
bus jubiliejinis jos seimas,• *L,’liicagos apskritys ir nusista- 

surengti tokį seimą, kokio
"Šus-mo istorijoj dar nėra bu
vę.

Šių metų balandžio mėn. ap
skričio sus-me jau išrinkta sei 
imii rengti komisija, į kurią 
Įėjo šie asmenys: J. Mickeliū- 
nas, P. Čižauskas, L. Šimutis 
L Sakalas, A. Žvirblis; iš nu, 
terų sekcijos: Abromaitė, Mr- 
ckeliūnienė ir Čižauskienė. Be 
to, komisija kooptavo dar 
gerb. kunigus: Vaičiūną ir Al- 
bavičių.

Pirmame komisijos susirin 
kime nariai pasiskirstė parei
gomis šiaip: pirm. — J. Mic- 
keliūnas, vice pirm. — B. Či
žauskienė, ižd. — P. Čižaus
kas. sekr. — I. Sakalas; kiti 
— - nariais.

Pirmas ir didžiausias komi-' 
sijoj klausimas buvo — vieta 
seimui. Šis klausimas svars
tyta visais atžvilgiais: dele
gatams patogumo, susisieki
mo, sąlygų, seimo publikaci
jos ir kitais. Apžiūrėjus dides
nes vietas, salių seimui pato
gumus Ir patyrus statomas są
lygas, komisija vienbalsiai nu

ta’ė ir apskričio susirinkimas, 
gegužės 6 d., užgyrė seimui 
vietą vienam didžiausių Cbi- 
cago viešbučių — ILotel Mor
rison, kuris randasi pačiam 
vidunniesty. Seimui salė pa
sirinkta viena gražiausių, va
sarą vėsinama panašiai kaip 
teatruose. Kad ir karščiausios 
pasitaikytų dienos, delegata
ms seimuojant nereiks prakai
tuoti.

Galutino plano seimo prog
ramai komisija dar nenustatė 
Šiuo syk galima tik tiek pažy
mėti, kad iškilmingos seimą 
atidarant pamaldos bus Die 
vo Apvaizdos bažnyčioj. Bu., 
išleista Sus-mo istorija — kny 
ga su seimo programų. Nu
matyta, sekmadienį prieš sei
mą tam pačiam Morrison vie
šbuty surengti susipažinimo 
vakara - šokius. Per seimą su 
ruošti du vakarus: vakarą su 
programų vienoj mūsų salių, 
o bankietą tam pačiam vieš
buty. Per seimą taip pat bus 
suruošta delegatų ekskursija 
— aprodyti mūsų Chicagoj 
gražiąsias bažnyčias, vienuo
lynus, akademiją, seminariją, 
ligoninę ir kitas kultūrines į- 
staigas, taip pat ir įžymias 
Chicagos vietas. Į seimo ati
darymo iškilmes bus pakvies
ti: Illinois valstybės guberna
torius, Chicago majoras ir ei
lė įžymių svečių. Smulki) sei
mo programą komisija paske
lbs spaudoje po to, kai Cent
ro Valdyba nustatys seimui 
dienas. v

I. Sakalas, komisijos sekr.

— •- S
•

bti savo vedamos spulkos i 
steigėją. Toliau buvo atsilan
kę “Draugo” red. L. Šimu
tis su žmona, stud. Stulga, P. 
Gudas, Kot. Garuckaitė, lvile- 
vičiai, Šimkui, Mažečiai, Pa- 
leliūnai, Laurinaičiai, Bužin- 
skas, Jonas Rimšų ir kiti. Ju
biliatas, einantis 73 savo am- *
žiaus metus, buvo geroje svei
katoje ir džiaugėsi atsilankil
siais svečiais ir viešniomis.

Juozapas Gurinskas nuc 
pat pradžios lietuvių katalikų 
veikimo nuolatai buvo to vei
kimo avangarde. Dabar sulau
kęs žitos senatvės džiaugiasi, 
kad jo darbuotė išdavė gau
sių vaisių. Linkėtina juubilia- 
tui dar ilgai, ilgai pagyventi 
linijų tarpe. Ten buvęs

40 VALANDŲ ATLAIDAI
INDIANA KARBOR, IND. 

— Šio mėnesio 19-20 ir 21 dd., 
mūsų bažnyčioj bus švenčiami 
40 vai. atlaidai. Todėl kviečiu 
visus pasinaudoti Dievo malo
nėmis.

Kun. K. Bičkauskas

Choras gražiai atliko veikalų. 
Publika buvo patenkinta.

Po koncerto buvo šokiai.
\ akaro pelnus paskirtas pa

i lapijos naudai. Svečias

PROGRESS TURNITURE 
LINKSMINS RADIO 

KLAUSYTOJUS

TĖVŲ MARIJONU RĖMĖJU PIKNIKAS
Gegužės 26 d. įvyksta TT.

Marijonų Rėmėjų Chicagos a- 
pskričio pavasarinė gegužinė 
(piknikas) Marijonų ūkyje,
IJinsdale, III.

Renginio komisija deda pas
tangų, kad piknikas publiką 
patenkintų.

“Draugo” piknikui nepūsto 
^o kelio per visą naktį ir ry- 
Bį smarkus lietus su griaus
mais. Aišku, kad katalikams, 

kaipo ištikimiems Kristaus ka 
riams, oras nepakenks vykti 
ir į Marijoną Rėmėjų pikniką.

Visa tai vaizduoja stiprų mo bankiete, Akademijos au- 
protestą prieš katalikų priešų ditorium, A. Nausėdienei bus 
spaudoje ir žodžiu šmeižtus įteiktas Gedimino ordinas, ku

ės, so.-chicagiečiai-ės, roselan- 
dieciai-ės, vestpulmaniečiai-ės 
duoda visus reikalingus dar- 

i bininkus-es įvairiems biznia
ms. Tolimesnės kolonijos su
važiuos, kad gražiai parėmus.

, Tat, malonaus ir linksmaus7 \
pasimatymo TT. Marijonų Rė-

|inėjų piknike, Marijos Kalne
liuose, gegužės 26 d.!

J. S., kor.

Šių 1935 metų “Rūtos” daržo komisija sveikina visos vasaros piknikierius, svečius, 
didelius ir mažus, jaunus ir senelius. Visiems linki linksmai sveikiems vasaros laiką praleis
ti ir prie progos Rūtos darže rengiamus pikni kėlius dovanomis ir atsilankymu paremti. Ati
darymas Rūtos darįco bus gegužės 19 d., 4 vai. popiet. Viskas bus prirengta kuogražiausiai, 
tik laukiama kuodaugiausiai svečių. Patarnavimas visiems bus greitas ir mandagus. Visi lai
mingi gaus dovanas.

PAGERBTUVĖS NAUJAI 
PROFESIJONALEI

Šį vakarą, 9 valandą drau
gai ir prieteliai susirinks Sy- 
rena’s Restaurant, 1825 West 
4l7th Street, pagerbti naują 
lietuvę profesijonalę, d-rę Ly- 
dia A. Zaleską.

D-rė Lydia A. Zaleska yra 
čikagietė, gimusi Bridgeporte. 
Dar jauna būdama kartu su 
tėvais nusikėlė į tą didelę lie
tuvių koloniją, Town of Lake. 
Pradžios mokslą ėjo Seward 
mokykloje. Aukštesniuosius 
mokslus Lindbloni High 
Scliool, Crane Coliege, Lewis 
Institute ir Chicago Medical 
Scliool. Po keturių metų me
dicinos studijų ji vienus me
tus praktikavo Auburn Park 
ligoninėje. D-rė Lydia Zales- 

i ka baigė medicinos mokslus 
, 1933 metais. Privačią prakti
ką savo profesijoj ji pradėjo 
prieš tris mėnesius adresu:- 

: 1720 W. 47th Street. Dakta
rės specialybė yra obstetrika.

' Matyt, kad daktarė yra taip 
pat susipratusi ir tautiniai, 
nes vos baigus studijas ji pri 

! sirašė prie Lietuvių Daktarų 
draugijos. Taip pat ji netru
kus mano prisidėti prie Šv. 

i Kryžiaus ligoninės daktarų

Sveikinimas
Sveikiname musų mylimų ilgų metų Rrietelę. Ponią 

Antaniną Nausėdienę!
Sveikindamos džiaugiamės kad ne tik mes, bet ir 

Lietuva įvertina Jūsų kilnius darbus ir nuopelnus išei
vijoje ir dėl to šiandien ženklina Jus Dįd. Kunig. Gedi
mino garbe.

Brangioji, Jūsų pasiaukojančią meilę jau senai pa- 
tyrėrn ir darl>o vaisiais Seselės ir akademikės senai nau
dojasi. Kaip Seselės būt galėjusios sukurti tokią kultūri
nę įstaigą, skleisti šviesą ir auklėti idealines moteris — 
jei ne būtų pridėję rankas šios kilnios, pasišventusios, 
karštai Tėvynę mylinčios moterys, mūsų brangiosios Rė
mėjos ir jų sumani Vadė, p. A. Nausėdienė. Abejotina 
ar mūsų įstaiga taip sėkmingai, būtų išsibujojusi. Beri
bis Jūsų pasiaukojimas, neišsemiama Jūsų kantrybė, ne
išmatuojamas J ūsų pasišventimas mums ir visuomenės 
labui.

Mylimoji Rėmėjų Vade, Jūsų ir visų Rėmėjų darbai 
puoš Lietuvos Istorijos lapus, ir kur tik bus minimas 
Seselių Kazimieriečia įsikūrimas, ten pat prisimins Re 
mėjų ir jų garbingos \ adės pasišventimo darbus.

Dar kartą sveikiname Jus, kilnių darbų Rėmėją ir 
mūsų bendradarbe. Gyvuok laimingai ilgiausius metus!

Seselių dėkingos maldos nesiliaus kilti prie Aukš
čiausiojo kol visų Garbiu Viešpats pašauks Jus iš šio gy
venimo darbuotės, kad paženklinus Jus amžinos garbės 
ordinu. ŠV. KAZIMIERO SESERIS.

GRAŽUOLĖ WAUKEG ANE
AVAUKEGAN, ILL. —- Ge

gužės 12 d., Lietuvių Audito
rijoj Šv. Baltramiejaus para
pijos choras surengė gražią 

I koncertą. Vaidino operetę 
|“Gražuolė”. (Liberto J. Poš
kos, o muzika komp. J. Sau- 
r.o). Dainas mokino varg. S. 
Žylius, o rezisorium ir vakaro 
vedėjum buvo kun. V. Urba.

J

PARAPIJOS PIKNIKAS 
JAU ČIA PAT

TINKAMAI PAMINĖJO 
AUKSINI JUBILIEJŲ

NORTH SIDE. — Visų BRIDGEPOKT. — Praėjusį 
draugijų rengiamas parapijos trečiadienį gegužės 15 d. Juo 
naudai piknikas jau tik už ke- j zapas Gurinskas tinkamai pa 
lėtos dienų. minėjo savo nepaprastą auk-

inį jubiliejų — tą dieną su

Kaip ir kas sekmadienį, ry
toj, Progress Furniture Co. pa 
linksmins radio klausytojus 

'specialiai prirengtu programų, 
kuris eis 11 valandą ryto iš 
stoties WGES, 1360 kilocyk- 
lių. Programe dalyvaus žymūs 
dainininkai, muzikai, kalbėto
jai. Bus patiekta daug įdomių 
jžinių iš Progress krautuvės 2 
metų sukaktuvių*išpardavimo. 
Gera proga kiekvienam ką 

■nors namams nusipirkti numa 
' žiniom kainom. Rap.

2-JŲ METŲ SUKAKTUVIŲ MINĖJIMO — DIDIS

IŠPARDAVIMAS
Siūlomos gražiausios prekės namams 
MAŽIAUSIOS KAINOS MIESTE.

<*53

$75.09 3-jų dalių Miegamų 
Kambarių Setai
*39.75

$80. Grąžus Seklvčiom Setai
*43.50

$100.00 3-jų daiių moder 
niški Miegamų kambarių 

Setai
*54.50

$30.00 gražus, naujos ma
dos 9x12 kaurai
*16.95

$.38,00 7-nių dalių Valgyk
lų Setai

*29.95
$.55.00 stalo viršų mados 

Gesiniai Pečiai
*29.95

$85.00 Het'rige ra toriai vidu
tinės inicroH Demonstrato 

riai
*54.50

$75.00 puikąs console, 7-8 
tiubų radios
*29.95

$30.00 Studio Couches
*15.95

9x12 Gražios Klijonkos-
*3.95

$30.00 5-kių dalių LKreak- 
fast Setai

*14.95
$25.00 gražus nauji Loun- 

ging Krėslai
*15.95

$184’.OO Didelės rnieros nau
ji Refrigeratoriai .
*110.00

Naujos Mados garantuoti 
Midget Itadios
*7.95

Paimta gera muzika, kuri . ..... . ... • įėjo lvgiai 50 metų nuo atvy.Ivinus atsilankusius linksmins .
kimo Chicagon. Kaipo uolus

D-rės Lydia Zaleskaitės tė-katalikas J. Gurinskas užsi- šokiais. Seimininkes rengiasi, .
... ,. ... i • • i prašė šv. Misiąs, kurias atlaivaisinti svetelius skaniais vai- 1 r ’

. . T... , .. • • kė J. M. pralotas M. L. Krugiais. Kitos draugijos nariai c 1
vaišins. Parap.- choras

štabo. . . , .dietuviškais ir amerikoniškais

BUS ĮTEIKTAS ORDINAS
Gegužės 19 d. Rėmėjų sei-

TT. Marijonų adresu. Marijo
nų Rėmėjai pasitiki iš publi-

riuo Lietuvos vyriausybė ją 
atžymėjo. Visas programas

vai yra kilę iš Raseinių mies
to. Į Ameriką atvyko prieš 
44 metus ir nuo to laiko gy
vena Čikagoje. Matyt, kad du
ktė seka motinos pėdomis, nes 
motina per 25 metus sekė a 
kušerystės profesiją. Ponia Za 
leskienė yra darbšti moteris 
nes ji įstengė išleisti savo du 
kterį į aukštesniuosius moks

visus
'rengiasi palinksminti savo ska 
mbioinis lietuviškomis daine
lėmis. Bus linksma ne tik no 
rthsidiečiams, bet ir atsilan- 
kusiems svečiams.

parapijonų, j 
vertindami J. Gurinsko ilgų 
darbuotę parapijos labui, ai 
silankė į tas pamaldas.

Vakare namuose, 3347 Li
tuanica Avė., įvyko šeimyniš-

kos gausios paramos piknike, bus dedikuojamas Nausėdie
gegužės 26 d. nės pagarbai. Šioje retoje puo

Mar. Rėmėjų generalė ko- ] bus "iatyti visus
misija: kun. J. Vosylius, J.IA- Nausėdienės draugus, pa-
Kulikauskas, A. Bacevičius, E. Į 
Ogintaitė ir E. OgintierV rū- 

* pinasi sudaryti kuogražiausį 
programų ir visais kitais pi
kniko reikalais. Jiems į pa
galbą eina visos Chicagos vei
kėja i-os. Štai, vestsaidiečiai 
-ės, briglitonparkiečiai-ės, ir 
towiiol'lakiečiai-ės lanko biz- 

* nierius kolektuodaini įvairius 
valgiams produktus, įvairiems 
bizniams reikmenis.

Marketparkiečiai-ės, bridge- 
portiečiai-ės, northsidiečiai-ės, 
aštuoniolikiečiai-ės, ciceriečiai-

žįstamus ir pasidžiaugti kar
tu su rėmėjomis.

SVEIKINA

Rap.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos Centras šir 
dingai sveikina savo gerb. pi
rm. A. Nausėdienę šiame sva-' 
rhiaine jos gyvenimo momen
te priimant ketvirtojo Gedi
mino laipsnio ordiną, kuriuo 
Lietuvos vyriausybė ją apdo
vanojo.

V. A. Galnaitė, Centro rašt.

šas. .Daugeli

North Side draugijų pava- kas pokylėlis. Jub liatą pas\ei 
lūs nors jos vyras mirė prieš I sūrinis piknikas įvyks geg. 26 kinti atsilankė giminės, diau- 
28' metus. Zaleskienė turi ir Į d., priešais lenkų kapines. Ka6 pažįstami, kaimynai, - vei
simų, kuris taip pat gyvenai m i • • Rėjai. Pokiliui šeimininkavo
Čikagoje. v v Teko nugirsti, kad į pikui- j (Jui.insko duktl Monika,

ką ketina atsilankyti ir vieti-1 p,a-;ai žinoma veikėja. Sve
čių ir viešnių tarpe buvo Juo

Linkime naujai lietuvei pro 
fesijonalei geriausios kloties 
išsirinktoj profesijoj.

nio vardo valdininkai bei po 
litikieriai. zapas Garuckas, žinomas, old 

Todėl, visi, o visį mes būki- timeris, su kuriuo jubiliatas 
me parap. rengiamam draugi- yra nuolatai dirbęs lietuvių 
jų piknike. Linksmai ir sma- katalikų veiKime. Buvo Jonas 
giai laiką praleisime ir pare- Evaldas Keistučio spulkos sp 

Lietuvytis kretorius. Jisai atvyko pager

Iįmini s< mis m.;undn& į mailius ant n-a uja. Dundam.. 
didelę nuolaidų. Leiiųeųs išmokė j irnaii.

LIETUVOS VYČIŲ KP 
ŠOKIŲ VAKARAS

MARQUETTE PARK.
Gegužės 19 d. vakare Gimimo i nisime parapijų
Pan. Šv. parapijos salėj, Mar '
(Įiiettc Parke, įvyksta didelis 
šių metų parengimas — so 
kiai gražiai dekoruotoj sve
tainėj. Grieš 9 muzikantų or
kestrą. Kviečiame visus orga
nizacijos narius ir draugus at
silankyti į šį vakarą.

Valdyba

PAVASARIO ŠOKIAI
rengia

KEISTUČIO PAŠELPOS KLIUBAS
šeštad., Geg.-May 18 d. 1935

H0LLYW00D SVET. — 2417 W. 43rd St.
Prasidės 8 vai. vak. Bus gėrimų 'r užkandžių. Kviečia

me visus dalyvauti Įžanga 25c ypatai. KOMITETAS

J. W. Kaledinskas. Vedėjas

3224 South Halsted Street
Telephone VICTORY 4226

Duodame gražius lietuviukus radio programas kas aedėl- 
dienj, ll vai. prieš piet, iš stoties WGES, 1360 kilocyclea^



e
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PRAU G A S Šeštadienis, gegužės 18, 1985

š PIRMAS METINIS PIKNIKAS ŠV. JUOZAPO PAR. i
t-. Sekmadieni, Gegnzes (May) 19 diena, 1935 m. PRADŽIA 12 VAL. DIENOS ĮŽANGA 25c.

Norite likrai smagiai praleisti sekmadienį? Atvažiuok į Vytauto darži}, kur viskas gražiai su
žaliavo po smarkių pavasario lietų. Bus skanių valgių ir gardžių gėrimų. .Šokiai prie geriausios 
muzikos. Nuoširdžiai kviečia visus KLEBONAS ir KOMITETAS■ Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Avė. i

JklIUIIHIUHIlIMMIUIII lUHIlIlUklHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHIIimilliUimlIlIlIlIIIIimilllMIIIIIIIII*

VIETINĖS ŽINIOS CICEROS ŽINIOS
IŠDALINS KASPINUS 
MOKYKLĄ BAIGIAN

TIEMS

PROGRESS FURNITURE 
GO. MINI 2 METŲ

SUKAKTj —
Gegužės 19 d., Šv. Jurgio Šiomis dienomis suėjo 2 nie- 

parap. svetainėje, .7:30 vai. tai kaip įsikūrė lietuvių įstal- 
vakare, J. M. Didžiai Gerbia
mas Pralotas M. Krušas išda
lins kaspinus šių metų moky
klų baigiantiems. Tuo tikslu 
rengiama turiningas progra
mas. Dainuos vaikų chorai, 
gros didelė mokyklos orkes
trą, ir suloš veikalų “Sučiu
po”. Kadangi Gerb. Pralotas 
šių vasarų išvažiuoja į Lietu
vų, ta: ir programas pritai
kintas išleistuvių nuotaikai.
Chorai atsisveikindami savo 
dainomis tars Gerb. Pralotui 
Sudiev! A.

ga Progress Furniture Co. ir 
atidarė vienų didžiausių krau
tuvių Bridgeporto aplinkėj su 
pilnu pasirinkimu rakandų, re 
frigeratorių, drabužių, plovy- 
kliu ir visokių kitų namams 
reikalingij dalykų. Krautuvės 
adresas: 3222-24-26 So. Hals
ted Street.

Reikia pastebėti, kad ši 
krąutuVė atsidarė depresijos 
įsigalėjime. Bet, jos vedėjų

DALYVAUS J. E. VYSKU
PO PASITIKIME

Draugija Šv. Antano iš Pa- 
dvos laikytame susirinkime, 5 
d. gegužės, nutarė dalyvauti 
pasitikime J. B. vyskupo se
kmad., gegužės 19 d., kada bus 
dirmavonė mūs parapijoj. Vi
si nariai malonėkit susirinkti 
prie svetainės ne vėliau 2:30 
vai. popiet su draugijos žen
klais. ||W

Rašt., J. Stankevičius

kimų kas link vandens taksų. 
Tax Paver Council išrinko ? 
atstovus, kad peržiūrėtų mū
sų, lietuvių, vandens bilas.

Dėl to, visi namų savininką: 
susirinkit ir atsineškit van
dens bilas, ypač iš Park Holu: 
Kur vienybė, ten galybė.

le apleidžia Chicagų gegužės 
mėn. 21 d. ir gegužės 22 d 
laivu Frederik Vili išplaukiu 
į Lietuvų. Laivakortes pirko 
“Draugo” laivakorčių agen
tūroj.

“Draugo” Radio Valanda
TREČIADIENIAIS TARP 3:30 ir 4:30 

Iš WEDC (1210 kilocy klės)
— Šiemet sueina 35 metai 

kai Petras Tumasonis, “Drau
Spieskimės visi į tų klūbų. go” redakcijos narys, dirba ; proga Marąuette Parko 

Mokestis 1 dol. metams. sunkų laikraštininko darbų. kėjai rei
A. Valančius — Gegužės 29 d. sueina 20. bankietų. 

nietų j<aį fcun j Vaič.ūnas.'
kun. A. Baltutis ir kun J Kiekvieno kataliko yra prie- labai svarbų reikalų. Meldžiu 

dermė remti ir platinti kata- atsišaukti arba kas žino pra-

skyrių. Jį baigia šiemet su 
teisių magistro laipsniu. Ta

PAIEŠKOJIMAI

vei Paieškau savo geros pažysta
mos Onos Klirnienės, po tėvais 

jo pagerbimu ] Račkiūtė, iš Lietuvos paeina 
įš Vilkavišk:o apskr., Gižų va
lsčiaus, Rūdos kaimo. Turiu

sumanumu, pasirodė, jog čia ^are-

Ciceros Lietuvių Narni} Sa
vininkų klubas laikys svarbų 
susirinkimų gegužės 21 d.. 
Liuosybės svėtainėj, 18 vai. va-

TT

ŽINIŲ - ŽINELĖS | Statkus įšventinti kunigais.

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DR- 

JOS 16 METINIS 
SEIMAS

Rytoj, gegužės 19 d. seimas 
prasidės šv. Mišiomis, 9 vai. 
Šv. Kazimiero Vienuolyno ko
plyčioje. Pirmas posėdis pra
sidės 11 vai. ryto, Marijos Gi
mimo parapijos svet., Wash- 
tenaw ir 68 St.

krautuvei nuo pirmos biznio 
dienos gerai sekasi. O tai dėl 
to, kad krautuvė visuomet už
laiko garantuotas prekes ir 
parduoda žemesnėm kainom. 
Patys vedėjai apseina labai 
mandagiai su kiekvienu, ku
ris atsilanko su bile reikalu 
Kiekvienas gavęs čia pilnų pa
tenkinimų negana kad pats ta
mpa pastovus šios krautuvės 
rėmėjas, bet dar pataria ir sa 
vo draugams.

Šiomis dienomis, paminėji
mui 2 metų sėkmingo biznio, 
kaip ir padėkojimui visiems 
rėmėjams ir kad padauginus

, , . , , . skaičių kostumenų, Progresą1 vai. seimo delegatėms pie- , , _ . . , ,. .v ,. . , , j . krautuve tęsia dideų įsparda-tūs Šv. Kazimiero Aakademi 
jos auditorijoj.

Antras posėdis prasidės 2 
vai. toje pačioje Marijos Gi
mimo parap. svet.

Iškilmingas bankietas su 
programų 6 vai. vakare, Aka
demijos Auditorijoj dalyvau
jant Lietuvos konsului ir ki
tiems įžymiems svečiams. Ba- 
nkieto toastmasteriu bus kun. 
prof. B. Urba, Šv. Kazimiero 
Vienuolyno kapelionas.

Draugijų delegatai - delega

vimų labai žemom kainom vi
sokių namams reikalingi} da 
lvkų, ypač pavasario metu.

Progress krautuvės vedėjas

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Visi savininkai kviečiami at 
silankyti. Kurie turit aukštas 
vandens bilas, atsineškit į su- 
sirnkimų. Mes, trys atstovai, 
kurie esam išrinkti j Cicero 
Tax Paver Council (J. Berta- 
šius, adv. Kužas ir A. Valan
čius) turėjom didelį susirin-

yra Jonas Kaledinskas su ku
riuo bendradarbiauja Jonas 
Romanas ir Antanas Bačkis. 
Jie visuomet, o ypatingai da
bar. pasirengę pirkėjams kuo
geriausiai patarnauti.

Kostumeris

— Komisijai, kuriai vado
vauja adv. Ch. Kai, energin
gai darbuojasi, kad tinkama’ 
prirengti birželio 2 d. pikni 
kų Marąuette parke. Pikniko 
pelnas skiriamas Dariaus - Gi
rėno paminklo fondui.

— Rytoj krikštijamas dr. 
Kliaugos sūnus.

— Šį vakarų daktarės Za- i 
leskaitės draugai rengia jos 
pagerbimui bankietų. Dr. Za- 
leskaitė atidaro ofisų. Vadi
nas, susilaukėm dar vienos 
profesionalės lietuvaitės.

— Rytoj Šv. Kazimiero A- 
kademijos rėmėjos ir rengėjai 
renkasi į savo metinį seimų.

— Šiandien kuns A. Briška, 
Nekalto Prasidėjimo parap. 
klebonas, apleidžia Chicagų. 
Vyksta į Lietuvų. Dalyvaus 
viso pasaulio lietuvių kongre
se Kaune.

— B. Jurijonienė su dukre-

— Adv. Juozas Grišius lan
ko universitetų, post graduate

likiškų spaudų, 
spauda nurodo žmogui išga
nymo kelių į amžinastį.

tjt , •», nešti apie viršininėtų vpata,Katalikiška būsiu dėkinga. * *

MRS. E. RAMANAUSKAS
192 Johnson St. Pittston, Pa.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI. 
LIETUVIAI DAKTARAI:

I Ofiso Phone 
I PROspect 1028

Res. and Office 
2359 Ro. Leavitt St.

CANnl 0700

LIETUVIS
OPTOMETRICALLV AKIU 

SPECIALISTAS
v . J , ,. . Palengvins aklų Įtempimą, kuristęs prašomi dalyvauti 16 sei- esti Prictastimi galvos akaud«Jimo,

• , , svi.tfcimo, aklų aptemimo, nervuotu-me ir suteikti musų organi- n.c, skaudamą ūkių karst), atitaiso 

zacijai naudingų patarimų bei ^vTsuose ^uiti-
sumanymų. taip pat ir finan-
s’nę paramų. Tuomi parody
site savo užuojautų Seserų Ka 
zimieriečių kilniems darbams.

Su pasitikėjimu ir dėkingu
mu, lauksime.

A. R. D. Centro Valdyba

Kiniuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. 8peclall atyda atkreipiama .j 
mokyklon taiku* Kreivos akys ati
taisomos. , Valūnuos nuo 10 iki 8 v 
Nedėlioj nuo Iv iki 12. Daugely at
silikimą akys alitnisomoH be aktnią. 
Kalnas pigiau kaip pirmiau.
4712 80 ASHLAND AVĖ 

Phone Boulevard 7589

DR. J. J. KOWARSK AS
PHYSICTAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

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

Ofiso telef. BOUIevard 782(1 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. BOUIevard 7042

Tel. OANal 0257
Res. PROspect 6659

DR. P, Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 0600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 poniai 
8 iki 8 y. vakaro

Tel. OANal eua

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 .ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANal 912$

DR. S. BIEŽIS

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGU 
SVIEDINIO 
REZULTATAI

Vakarykščių žaidimų rezult.:

AMERICAN LEAGUE
Boston, 2 .......... Chicago, 1
Phila., 8 ...... St. Louis, 0
New York, 4 .. Cleveland, 2 
Washington, 10 .. Detroit, 8

NATIONAL LEAGUE
Chicago, 5 .............. Phila., 0
Brooklyn, 7 .... Pittsburgh, 1 
Cincinati, 6 .... New York, 2 
Boston, 7.......... St. Louis, 1

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

z/

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENL 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone OANal 0523

3 fintų apSildomas namas, ga
ražas ir lotas 99x125. Randasi 
“Bevcrlv Hill” apielinkėj. Kai
na tik $4500.00.

2 fletų mūro namas ir mūro 
garažas, naujas ir modemiškas. 
Randasi Marąuette Parke. Kaina 
tik $6900.00.

4 fletų mūro namas ir garažas. 
Randasi pačioj širdyje Bridgepor
to. Kaina tik $3800.00.

2 fletų namas gerame padėjime. 
Randasi Cicero. Tll. Paivluosime 
tik už $2800.00.

5 kamb. namukas ir platus lol- 
tas. Randasi arti Illtli St., 
Mount Greenwood. Atiduosime 
tik už $1800.00.

20 kamb. “rooming bonse” ap
šildoma. Randasi Argo, Tll. Par
duosime tik už $6000.00.

Šiuos namus galima pirkti su 
mažių jmokėjimu, o kitus Bankas 
paskolins be komišino, nes šie 
namai parsiduoda skubiai Teismo 
įsakymu. Kreipkitės pas,

K. J. MACKE-MACIUKAS 
2346 W. 69th. St.

Tel. PROspect 3140

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. kAFayette 7650

DR F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Va.1.; 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. GANaI 0402

Ofiso: Tel. kAFayette 4017
Rez Tel. HEMIoek 6286

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vnk 

Rezidencijos Ofisas: 2666 W. 69th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL 
Utar., Ketv., ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Sugat. 2—9 vai.

CLASSI FIED
AITOMOBITEH Al TOMOMLEK

EMIL DENEMARK INC
Vartom Karu Barbenai

BUICK — 1934. Moti*
dan, 5 pasaž. su built-ln trunk 
Tamsiai mėlynas, 5 ratai. Kaip 
naujas lr garantuotas ............ $745

4.LOS K— 1933, 4 durti Sodan. Blue 
su gold trim. 5 Steel ratai kabai 
gražus vėliausio modelio karus, an
kštai tobulam stovy ................. $515

41. Club Se- CADII.LAC — 1930. 7 pasaž. Sedan, 
juodas, 6 drat. ratai. Čionai yra 
vienas iš puikiausių Cadillac, kokį 
kada matėte. Vartotas tik kelis 
tūkstant ius mailių. Išrodo kaip nau 
jas, ir tobulam stovy. Tik keli šim
tai dolerių nuperka ši bargena.

DODGE — 1933, dviejų pa*až. coupe, 
juodas, 3 drat. ratai, hot water 
heater, daug visokių priedų, kabai 
mažai levažinėtas. tobu’am stovy, 
garantuotas................................... $425

CADILLAC '28 — V-8 5 Sedan. Mė 
lynas. 6 drat. ratai, trunk .rack, 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar ligai tarnaus ............ $195

BUICK 1931, Model 67. 5 pasaž.

lr atsakantis karas ................ $375

BUICK — 1934, Model 57, 5 pasaž 
Sedan, Juodas. 5 ratai. Pulkus ka 
ras. vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas $895

’ra*a‘ ^’PDNTIAC - 1934 3 pasaž. Sedan

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 6 drat. ratai, geri ta
jerai, žema mileage. Nerasite ge
resni business coupe .................$395

BUICK — 1932, Vietoria Coupe, 5 
pasaž. Maroon, 6 drat. ratai, Finish 
kaip naujas, vienas iš puikiausiu 
Buickų- mūsų dideliam stake. $445

BUTCK '21 — Model 91. 5 Sedan 
Juodas, 6 drat. ratai, ge.rl tajeriai, 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buick geram stovy .... $375

LA SALLE — 1930. 6 pasaž. Sedan. 
Juodas 6 drat. ratai. Sis ka Šalie 
puikiai Išrodo Ir yra pirmos rūšies 
visame ............................................. $375

Juodas, 5 drat. ratai, seat covers, 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ....................................... $695

BUICK — 1930, 5 pa^až. Coupe, juo
das, 6 drat. .ratai. Sis Buick buvo 
pertaisytas mūsų šapose ir ger.it 
atsilieps bile egzaminacijai . . $265

CHRYSLER - 1931, 2 pasaž. Ccn-
vertlble Coupe, Rumble seat, Tan 
6 d.rat. ratai. Gražiai išrodantis 
coupe tobulam stovy ............ $395

E8SEX — 1932, 5 pasaž. Sedan, Juo
das. 5 drat. ratai, trunk. gražiai 
išrodantis mažas sedan .... $325

BUICK - 1935. Jūs galite sutaupyti 
kęlis šimtus dolerių ant 1935 Buick 
sodan, kuris labai mažai tevarto- 
tas lr garantuotas kaip naujas.

BUICK — VTSU MODELIU. Maty
kite mūsų didi stakn perlnlsytu Ir 
garantuotų Buick karų. Visų mo
delių, visokiom kainom.

BUICK '30 — Molei 46S, 2 pasaž 
coupe su rumble seat. French glue 
6 drat. ratai labai gražus coupe

tobulam stovy ............................... $295
IR DAUGELIS KITŲ

Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansa išmokėkite 
patogiais mėnesiniais mokesčiais

3848-GO Ogden Avė. - Chicago 
Cravvford 4-100

KONTRAKTORIAI REAL ESTATE

\
f?

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 iki 8 vakar.
Seredoj pagal sutari i

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—2 lr 7—8 vak 

Seredomls Ir Nedėliomis nagui su»«>-- 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė
Telefonas REPublic 786s

1 Ofisu Tel.: PROspect 8378
Rez. Tel.: HEMIoek 8141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir 6:SO Iki 8:30 
Seredomls Ir nedaliomis pagal sutartj 
Rez. $515 W. 69th St Pagal sutartj.

DR- T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRglnla 0WM

Ofiso vai.: 2—4 Ir <—2 p. m 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. E SIEDUNSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E SIEDUNSKIS
Dentlstaa

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVĖ., Cor. Franclsco 
Tel. Office I-af. 8660: res Vlrg. 0669

Tel. Ofiso BOPiea'ard 5913—14
Rea. VICtory $S4S

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai nuo 1-2: nuo 6:8«-8:»0 

756 West 35th Street

f v a l R n 8 DAKTARAI

Office Tel. HEMIoek 4848 
Res. Tel. GKOvehlll 0617

7017 S FAIRFTELD AVĖ.

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

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

Dienomis Tcl. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 0402

OR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 Iki 9 vab 

Nedėlioję pagal sutarti

l'H. LAFayette 3057

OR. A. RAČKUS
IIi.lfTUJAS ir CHIRl RCiAJ
UI51 West 43ro Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzi< 
Oaiandoe. uuo 2 Iki ( vai vakar.•*0».- tl netlut tMfffs

sutartį

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus tr taisom senus na 
mus. Mūro, cemento, medžio ir stog 
dengystės. lengvi Išmnkesčial arhs 
cash. Gaisro apkainavlmas — state- 
mental — ant narnų ir rakandų

3358 8. irri’ANICA AVĖ.
Tel. BOl leviinl 6327

Skolinam pinigus ant jūsų morgi
čių, bonų, algos lr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgi- 
člus, bonus, namus, ūkės ir 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 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 S. Rockwell St.

Phone REPuhllc 9723 CHICAGO

v B.R - 
4*11 lhlEWlCZ(S(Cr

liiU:

OR. CHARLES SEGAL
OFISAI,

4729 So. Ashland Avė
2 lubos

CHTCAGO. fLL
OFISO VALANDOM 

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo I iki 4 
vai. po pietų lr nuo 7 Iki t: 10 vai. 
vakaro Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną
MUhray SSSO

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO ASHLAND AVĖ.
Tu4. YARd„ 9994 

Rea.: Tel PLAza 9400
Valandos:

Nuo 10-1$ ▼. ryto; $-$ Ir T-S V. T. 
Nadėldienlaia nuo 10 iki 12 diena

Tel. LAFayette 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 8:20 vakare. 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

JOHN R BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėllo. Meredo-* ir Pėlnyči-os

vakarais i> Iki 9
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St
Telefonas REPuhllc 9600

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

lIĮUkIuAuE BAi

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

KKAL ESTATE SU N, I \M 
l’INR.US J LIETIJ\ \ 

LAIVAKORČIŲ 
\GENTfL’A

|Hir ilH' iltimi; .L 
1 kamb., 2 fl

Brighton Park n 
Marųuette Park
2608 WEST 47th STREET 

Tel tJLFavette 1083

Re i k h m 
i-^toll. J fl 

kam b..

BIZNIERIAI, GARSINKITfiS 
“DRAUGE”

<
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Jasnausku, VI. Neffu, J. Iii- i Priklausantieji šiam klubui mui. Keikės prisirengti prie 
siu, J. Kaupu, Al. Šturmu, Z. i nariai visados būna informuo- kapų dienos rinkliavos ir pik- 
Barausku, P. Stoškftnu, V. Lu- jami apie taksus, speeial as- niko, kuris įvyks tų pačių die- 
tkum, K. Adomaičiu, J. Mise-J sementus ir kitus mokesčius, nų Vytauto darže. Valdyba

Nė vienus narys jau sutaupė ' ----------
nemažų pinigų sumų, nes ei- '

vičium, J. Misevičium, And.
Vilčiausku, A. Lenartavičium,
A. Dulskiu, P. Kalniu, D. Vai-gėsi sulig klubo informaeijo- siri 
čiūnu, lg. Aukštuoliu, Al. Ma mis. Klubas turi savo narius geg. 22 d., Pello\v Šliip llouse, 
seliūnu, St. Šimuliu, K. Kul- lietuvius atstovais miesto ir

apskrities ofisuose, prie kuriųbiu, P. Mankum, VI. Ivanaus
ku, VI. Noreku, J. Judikiu, S. galima reikale kreiptis.

Moterų Piliečių Lygos su
kimas įvyks trečiadienį,

VISI BIZNIERIAI BUS 
PIKNIKE

I dovanų, atsilankusius palink
smins smagi Rūtos daržo or-

Ba lieku, J. Medžiu, K. Kalniu, 
Kl. Zabela, F. Siminu, J p. Me- 
lekausku, K. Šidlausku, J. Ala 
žeika, St. Lenausku, J. Lapin
sku, J. Brazaičiu, V. Duoba, 
K. Tamanausku, St. Butkum, 
Nancy’s Beauty Slioppe vedė
ja, dr. J. Kavarsku, dr. G. Blo 
žiu, dr. F. C. Vinskūnu, dr. 
S. Biežiu, J. Žilinsku, St. Ma- 
nkausku, J. Brenza, B. J. Ka- 
zanausku, Just. Mackevičium, 
J. Kučinsku, Irena Kučinskai
te, J. Bagdžiūnu (Borden), S.

Kolonijos pagerinimo reika- j svarstymui, 
lu šio klūbo valdyba, ir dele
gatai, visados gali greičiau 
prieiti prie asmenų, kurie tais 
dalykais rūpinasi be jokių a- 
pointmentų.

Jonas L. Juozaitis

831 W. b3rd Pi, 8 vai. vak. 
Visos narės kviečiamos atsi 
lankyti, nes yra daug dalykų

Rast., S. Wodnian

BUDRIKO PROGRAMAS 
NEDĖLIOJĘ 5 VAJL.

kestra Piknike pasimatysite Fabijonu, A. Pilipavičium, J. 
_______ 8U šiais biznieriais: N. Karia- Skrickum, P. Maženiu, Pr. Pe-

r TVzvkvr.'.rr.iuUin lT žn tručiu, Step. Lakavičium ir sū- Po didelių lietų ir šalto oro, vicium, J. Dobrovolskiu, J. zu ’ v
ū., rkausku, M. Kaminsku, A. Ši- ndL •sekmadienį, gegužės 19 d., Rū 

tos daržas atsidaro piknikams, lakūnu, A. Kaminsku, St. Bu- 
Daržo komisija pasirūpino pa- daičiu, P. Kraujaliu, P. Bal

čiūnu, J. Beržanskiu, J. Aka- 
vickuni, J. Masalskiu, R. Gir- 
čiu, J. Spaičiu, B. Butkum, P.

M.

kviesti visus West Side biz
nierius daržo atidarymui ir 
programui. Bus gražių kalbų, 
įvairių žaidimų, visiems daug ! Masioku, U. Mickevičiene

PIKNIKAI ROTOS 
DARŽE

Sekmadienį, gegužės 19 d.,
1 vai. popiet, Barausko sve- i stotįes \VAAF 92 
tainėje, 2244 W. 23r<l Place, ;ki 5:3() '
įvyks svarbus dr-jos “Lietu
vos Ūkininko” mėnesinis su
sirinkimas. Kviečiame 
narius atsilankyti, nes bus 
svarstoma daug reikalų. Tai
pgi nariai atsilikę su mėnesi
niais mokesčiais malonėkite 
užsimokėti.

J. Žurkauskas, pirm.
Ieva Lukošiūtė, fin. rast.

Praplės Krautuvėse Dabar Eina
$2,000.00

Išpardavimas
SIŪLOMA

Didžiausios Prekių Vertybės

Dovanų
Laimėjimo

V ĮSAM K MIESTE

3-jų dalių, labai gražus Miegamų 
Kambarių Setai, $100 vertės, parsi
duoda po .....................................
Kiti setai tik po $32.30, po $39.30 etc.

$64^22C
Naujos mados tikro Mohair 

PARŲ)R SETAI

*54.50
Tapestry dengti PARLGR 

SETAI
*37.50

Aržuolo medžio gražus 3-ių 
? dalių Breakl'ast Setą

*14.95
7-nių tiulių Valgyklių 

SETAI
' *29.95

Ir neatsižvelgiant šių žemiausių kainų mieste dar turite 
progos dalyvauti laimėjime brangių dovanų, vertės netN
iki $275.0*)! Apie kų daugiau informacijų gausite atsilan
kę į krautuves.

'^anufactupisg c o m p a n 
4179-83 ARCHER AVĖ. *** 2536-40 W. 63rd ST.

Corner Maplewood Avė. Ccrncr Hlchmond Street
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

CHIC AG O, ILL

GEGUŽINIS IŠVAŽIAVIMAS
Marijonų Koieg. ir Seminarijos 

Chicagos Apskričio Rėmėjų

Sekmadienį, Gegužes - May 26 d., 1935
MARIJONŲ OKY

vičius, F. I/‘viskis, ,J. Bronar programo prirengimų 
čik, dr. Bona, F. Cicėnas, S. S*ems aukotojams.
Šimkienė, J. Paukštis, A. Kai
lis, J. Paukštis, M. Paukštie- --------------

L. Bernotienė, M. Medei- Pasaulinio karo metu žuvo, m

ir vi-

H. Čepulienė

y šis, S. Bartkienė. Bulvių: J. 290 amerikietės “Raudonojo
---------- Židelis; Kiaušinių: V. Karei- Kryžiaus” slaugės. Joms pa-

Nepam.rškite sekmadienį pa-i va, degtukų L. Vaičkienė, ke- minėti 1933 m. AVashingtone 
siklausyti Budriko krautuvių ksų ą. Paukštiena^ S. Stepą buvo pastatytas paminklas, 
lietuviško radio programo iš navičienė, S. Stautienė, J. Ūe* - j, Į 720 k. nuo y pulienė, kugelio Stucienė, S

popiet. Bus gražių stauti.mė, P. Navickienė, O
dainų ir muzikos. Šis progra- Vaznienė, M. Sudeikienė, ’
mas bus perduodamas ir Bu Čepulienė. Automobilius nuve

\ >sus | <Įrįj<0 piknike Birutės darže. M i prcgrntr.o dalyviams grab
Kiti Budiiko iadio programai ,|. Fmieikis, I. Zolp. Širdin- Obuoly yra 82 nuošimčiai 
būna kas ketvergę nuo 8 iki Į gai ačiū varg. V. Daukšai už vanden-'
8:43 iš WHFC «toties. M

Pašto departamentas sako 
kad daugelis žmonių yra už 
uomaršos. Kasdien apie 800 
.aiškų įmetami į pašto dėžu
tes be adresu.

TOWN OF LAKE ŽINELĖS

daržo atida- 
rymas. Vadovauja biznieriai.

Geg. 26 d. parap. koinit. ir 
namų savininkai vadovauja.

Birželio 2 d. dienraščio 
“Draugo” pikniko ir visų da
rbininkų biznierių pagerbimas.

Birželio 9 d. Šv. K. Akad. 
rėmėjų.

Bnžejio 16 d. mokyklos. 
Birželio 23 d. Marijonų Ko

legijos Chic. apskr.; rengia 
Antanai, Petrai, Jonai ir Vla
dai.

Birželio 30 d. Altoriaus Puo 
Šimo dr-jos.

Gegužės 19 d.

T()\VN OE LAKE, — Drau
gija Šv. Pranciškos Rymietės 
laikys mėnesinį susirinkimų 
gegužės 19 d., 2 vai. popiet, 
parapijos mokyklos kambary. 
Narės kviečiamos dalyvauti, 

i Kurios neužsimokėjusios mė
nesinių mokesčių, malonėkite 
užsimokėti, nes šis yra jKiskil
tinis susirinkimas. Vasarų per

Oak Forest vargšų pietums, 
kuriuos ruošė Al. S. 21 kp., 
aukojo: pinigais — M. Zapol- 
skienė $5.(K), J. Sukevičius $3, 
A. Cesnienė $2.00, J. Paukštis 
$1.00, O. Brazauskienė $2.00, 
Stauk ienė $1.00, Uksienė $1, 
M. MatKtvičienė $1.00, E. Skj 
nderienė $1.00, O. Jaselskienu 
$1.00, Laurinavičienė 30c, To 
wn of Lake garage 30c, L. Vai 
čkienė 30c, E. Gedvilienė 5(k

A.

PADĖKONf:

t

tris mėnesius nebus laikomi 
susirinkimai iki rugsėjo 13 d. B. Kuprienė 30c. Mėsa aukoj?* 

Valdyba Į A. Šnurevičia, J. Mondziejaus- 
kis, Kupetis, V. Kraučiūnas,

MARŲUETTE PARK. — B. Šamas, J. Žakas, O. Narki- 
nienė, K. Butas, J. Brazaus-Labdarių Sųjungos 23 kuopos

susirinkimas įvyks sekin., ge- įkiš, J. Basusparis, Kavalčikas, 
įgūžės 19 d., parap. svetainė- i Duona: Urbelis, Stankus, B 

Liepos 7 d. Aušros Vartų‘ je> į valandų popiet. Visi na- ; Pivat ūnieaė, J. Zelevas. Ciga 
riai prašomi laiku pribūti, nes j retų: V. Vaičkienė, J. Skrode 
yra svarbių reikalų svarsty uis, B. Meškienas, S. Ivaške

vyrų ir moterų draugijos. 
Liepos 14 d. metinis parapi

jos piknikas Vytauto darže. 
Liepos 21 d. Aušros Vartų

moterų ir merginų dr-jos. 
Liepos 28 d. antras parapi

jos piknikas.
Rugpiūčio 4 d. Labdarių 7 

kuopos.
Rugpiūčio 11 d. Moterų Sų

jungos 55 kuopos.
Rugpiūčio 18 d. Akad. rė

mėjų.
Rugpiūčio 25 d. Altoriaus 

Puošimo dr-jos.

Pranešimai
SVARBUS LIETUVIŲ DEjvi. 

KLŪBO SUS MAS
MAHQUETTB PARK. — 

Gegužės 19 d. parapijos sve
tainėj, 2 vai. popiet įvyksta 
regularis 13 Wardo Lietuvių 
Demokratų klūbo susirinki-’ 
mas. Po susirinkimo bus vai
šinami visi nariai ir svečiai. 
Visi Marąuette Parko lietu
viai kviečiami atsilankyti ir 
įsirašyti į šj klubų.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublic 8340
6340 SO. KSDZIS AVI.

VENEIIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies pamink

lų ir Grabnamit}
-------- o--------

Didžiausia paminklų dirbtuvė
OhicagoJ

Suvirš 50 meti} prityrimo
-------- o--------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

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

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS da
bar iki Vainikų Dienos. 25% NUO
LAIDA ant visų Stock Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nors turime di
delį stakų, patariame rinktis anks
ti jei norite dėl Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rcz. PEISSACOLA U011 
BELMONT JUH5

Office; UIELSIDE 3865
Aifred Roaelil, prea. Vinccut ItoscUi, sccr.

JONAS OOMAItKAS

mirė gegužės 17 d., 1935 m.,
4:20 vai. ryto. sulaukęs 4'.i me
tų amžiaus. Kilo iš Telšių Aps
kričio Kulių Parap. Vištovenų 
Kaimo.

l’aliko di lelime nuliudime 
brolj Vincentų, švogerka Pet
ronėlę Domarkienę, 3 pusbro
lius: Leonų. Konstantų Domar
kų, Antanų Drabaviėių, pus- 
serj Zuzanų Minckienę; o Lie
tuvoj brolj Pranciškų ir sese
rį Barborą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4432 So. 
Washtena\v Avė. Laidotuvės j- 
vyks antradienį, gegužės 21 d. 
Iš narni, 8 vai. bus atlydėtas 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės 
šv. M. parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs- 
mus-nias dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Brolis, švogerka.
Pusbroliai, Pusseserė ir Gimi
ne.-)

Laidotuvių direktorius J. F. 
Kadžius. Telefonas CANal 6174.

PAI LINA NOVKK1ENE
kuri dvi savaitės atga’ ntirė po 
ilgos ir sunkios ligos, 1935 m., 
ir tapo palaidota gegužės 11d., 
1935 m., o dabar ilsisi šv. Ka
zimiero kapinėse amžinai nuti
lusi ir negalėdama atidėkoti 
tiems, kurie suteikė jai pasku
tinį patarnavimų ir palydėjo jų 
į tų neišvengiamų amžinybės 
vietų.

Mes atmindami ir apgailė
dami jos prasišallnimų iš mū
ši, tiirpo dėkojame mūsų dva
siškam tėvui kun. A. Baltučiui, 
kuris atlaikė įspūdingas pa
maldas už jos sielų ir pasakė 
pritaikintų pamokslų. Dėkoja
me seselėms už altorių papuo
šimų ir vaikučiu prie koro 
prirengimų. Dėkojame šv. Mi
šių aukotojams, ir tiems, kurie 
ėjo prie šv. Komunijos p r šv. 
Mišias. Dėkojame artimoms gi
minėms ir vargonininkui.

Dėkojame laidotuvių direk
toriui J. F. Kadžiui, kuris sa
vo geru ir mandagiu patarna- 
\jrcu garbingai nulydėjo jų į 
amžinastį, o mums palengvino 
perkęsti nuliūdimų ir rūpesčius. 
Dėkojame grabnešiams ir vi
siems. kurie paguodė mus mū
sų nuliūdimo valandoje ir pa
galios dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmonėms, 
o tau a. a. Paulina, lai Dievas 
sutelkia amžinų . atilsį.

Nuliūdę lieka: Vyras, Duktė, 
Sesuo ir Giminės.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 1
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 1 

Direktorių Asociacijos |

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse I

Clias. S]frOUIIP7fi 1344 So. 50th Avė., Cicero j
|luWluZ.G Phone Cicero 294 j

1.1. Zol|H 1646 West 46th Street j
J Phone BOUlevard 5203 i

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

Lactacz ii Sumiš 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 5927i

I. Litilens
S. P. Mažeika

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

A. Masalskis 3307 Lituanica Avė. ■
Phone BOUlevard 4139 ■

A. Petkus 1410 So. 49th Ct., Cicero ■ 
Phone Cicero 2109 1

1. F. Radzius
668 West 18th Street ■
Phone CANal 6174 1

S.M. Skudas 718 West 18th Street I
Phone MONroe 3377 ■

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ ■ 
YARds 1741-1742 I

J. F. EUDEIKIS |
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<ACIlie -TilOlO.)
KARALIŠKOJI PORA PAMALDOSE

Anglijos karalius su karaliene per pamaldas ŠV. Pauliaus katedroje, Londone, mi
nint sidabrinį jubiliejų.

VAcme i'noio.j

(Acme Photo.)
MIRĖ

P. A. Stovall, buvęs J. A. 
V. pasiuntinys Šveicarijai ir 
leidėjas laikraščio Press (Sa- 
vannali, Ga.) šiomis dienomis 
mirė.

U. S. KARO LAIVAI Į PACIFIKĄ MANEVRAMS
Golden Gate sale San Francisco, pro kuriuos J. A. Valstybių karo laivai plaukia į Paeifikt 

manevrams. Manevruose ims dalyvumą ir kariški lėktuvai.

«• SEVENTH ANNUKL 
HAJįE YOUR LILACS 

SP0N50R>

DIDŽIAUSIAS PASAULY GARLAIVIS
St. Nazare, Prancūzijoj, nuleistas į vandeni didžiausias pasauly keleivinis laivas 

Normandie p’rmai kelionei per Atlantą. Viso miestelio žmonės buvo suėję pažiū
rėti nuleidimo iškilmių.

(Acme Photo.)
AUSTRALIJOS INDIJONAI

Australijos aboragenai (indijonai) su savo šaudomaisiais ginklais vadinamais woo-

(Acmo Photo.)
KALBA SAVO TAUTIEČIAMS

Abisinijos valdovas Haile Selassie balko
ne skaito proklamaciją susirinkimui (parlamen 
tui), kurioje ragina tautiečius ginklu gintis 
prieš italų puolimų.

Tokią
vmn tmo i

. (Acme Photo.)
150,000 GELIŲ RINKINYS

gausybę gėlių — alyvų žiedų — surinko ir atsiuntė Chicago ligoninėms gy
vrrt Iro o m i /v ciL n

merą.

(Acme Photo.)

GRAŽUOLES
GRAŽINASI
Įvairių tautų 

gražuolės, nepa- 
sitikėdamos sa
vo natūraliu gro 
žiu, gražinasi į- 
vairiais dažais.

(Acme Photo.)
VAIKUČIAMS DŽIAUGSMAS

Cook County ligoninės vaikučiai džiaugiasi gavę bu
kietus gėlių, kurias sudovanojo Chicagos provincijų gy
ventojai. * *

(Acme Photo.)
KAMŠA LONDONO GATVĖSE

Tūkstantinės minios užtvenkusios Ixindono gatves, kuriomis didingoj procesijoj 
Anglijos karalius ir karalienė, minint sidabrini jubiliejų, buvo lydimi į St. Paul 
katedrų, geg. 6 d.


