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AR LENKIJA KEIS SAVO POLITINĘ 
KRYPTĮ?

PILSUDSKIO VIETON PASKIRTI JO 
ŠALININKAI

VARŠUVA, geg. 13. — Čia j (VARŠUVA, geg. 13. - Mar 
pasklydę gandai, kad miręs salas J. Pilsudskis, Lenkijos 
maršalas Pilsudskis paliko I diktatorius, mirė vakar 7.15 
politinį testamentų, t. y., kad į vakare nuo skilvio vėžio, 
jis paskyrė savo įpėdinį, ku- Į 67 m. amžiaus maršalo mi-
i is turės 
likimu.

rūpintis Lenkijos rimas supurtė visus

13.

lenkus,
tuo labiau, kad jo sirgimo 
priežastis buvo slepiama. Jam 
mirus, tuojau buvo sušauktasLONDONAS, geg,

Europos sostinėse, o ypač nepaprastan posėdin ministe- 
Kaune, Maskvoj, Berlyne ir rių kabinetas, kad pasitanus, 
Paryžiuje, daug susidomėta kas veikti netekus diktato- 
klausimu, ar Lenkija, neteku- riaus.
si diktatoriaus Pilsudskio keis Pašaukta speciali policija 
savo politinę kryptį? Kaip patruliuoti sostinę, kad apsi- 
Lenkijai toliau klosis be to saugojus suiručių ir triukšmo, 
“stipraus vyro,” kurs sugebė Policininkai apginkluoti ašari- 
jo lenkus palaikyti vieningu- 1 nėmis bombomis.
me? ! Ilgiau kaip iki pusiaunakčio

lenkų vyriausybė slėpė marša
lo mirimų, nors apie tai gan
dai jau 9:00 buvo pasklydo 
po visų Varšuvą. Tik 12:40 
naktį vyriausybė išdrįso ol’i- 

z\ okietijos diktatorius llitle cialiai pranešti apie įvykį.
ris taip pat apgaili Pilsudskį, i Pilsudskis mirė Belvedero 
Jis sako, kad Pilsudskis, ko-Į rūmuose, Varšuvoje. Prie mir 
operuodames su vokiečiais, I Pančiojo buvo jo žmona ir 
daug pasitarnavo abiem kraš- abį dukterys. Kadangi mirusis 
tam — Lenkijai ir \ okietijai. buvo karo ministerių, tad pir- 

---------------- - | mieji į Belvedero rūmus nu-

JAPONAI IŠSTUMIA BRI- 't
kabinetas paskyrė naujų karo 
ministerį. Juo yra gen. T. 
Kasprzycki. Kariuomenės vy-

Spėjama, kad greitu laiku 
neįvyks politinių atmainų Len į 
kijoje. Bet paskiau Dievas ži
no, kas galės būti.

NEPAPRASTAI DAUG LIETAUS CHICAGOJ ACIO “DRAUGO” PIKNIKO RĖMĖJAMS
Tariame nuoširdžiausią ačiū visiems mūsų pikniko 

rėmėjams už pasidarbavimą, dovanas ir atsilankymą į 
Vytauto parką. Prie kiekvienos progos rūpinsimės ko 
daugiausia patarnauti visiems mūsų rėmėjams visuose 
jų reikaluose. Jūsų graži mūsų piknikui parama duoda 
vilties, kad mūsų dienraštis galės ir radijo valandas pa
gerinti ir patį laikraštį padaryti gyvesniu ir aktualesniu.

“DRAUGO” LEIDĖJAI.
Kun. J. Mačiulionis, M.I.C., 

administratorius.

LAVALIS IŠKILMINGAI 
PASITIKTAS MASKVOJE

ILLINOISO BEDARBIAI 
GALI SUKELTI

(Acme Photo.)
I ei eito sekmadienio rytų taip smarkiai lijo Chieagoj, kad tokio didelio lietaus nebūta įLėj©- 

nuo 1873 metų. Kone visi gatvių patilčiai buvo užlieti, daug pakenkta trafikai. Čia vaiz 
duojamas patiltis Cicero ir Ogden avė., iš kur automobilius reikėjo ištraukti trokais. Kito
se vietose tas pat įvyko. Yra daug lietaus ir numatoma jo dar daugiau. Kaip mieste, taip 
apylinkėse riogso didžiausi vandens liūnai.

WASHINGTON, geg. 13. — 
čia atvyko lllinoiso bedarbių 
tarybos delegacija, kad prane 
šus krašto vyriausybei apie 
bedarbių stovį šioje valsty-

MASKVA, geg. 13. — At
vyko Prancūzijos užs. reikalų 

Į ministeris Lavalis. Aukštieji 
komisarai pasitiko svečių ir 
jo palydovus geležinkelio sto- 

, tyje. Komisarų priešakyje buI
> vo užs. reikalu komisaras Lit
vino vas.

ANGLIJA SUSIRŪPINUSI 
ETIOPIJOS LIKIMU

LONDONAS, geg. 13. — 
Žiniomis iš Romos, Italija is 
tikrųjų rengias karau prieš

BANGKOK, Sijamas, geg., Kasprzycki. Kariuomenės vy- Abismiję. Karas įvyks, jei 
13. — Japonų įtaka Sijame ( Gausiuoju inspektorium pa- Abisinija, kaip sako italai,, ir 
taip smarkėja, kad britai iš skirtas gen. E. Rydz Smigly.
ten stumiasi laukan. Ir japo- Abu yra pilsudskininkai. Ve
nų prekyba didėja su Sijamu. lionis buvo užėmęs abi šias 
Sijamo vyriausybė pareiškia, • pozicijas.
kad su japonais draugingu-! Visam krašte paskelbtas ge
mas yra paprastas, neturįs dūląs. Pažymėta, kad Lenkija

TUS IŠ SIJAMO

jokio politinio pagrindo. Ta
čiau britai yra kitokios nuo
mones.

NACIU PROPAGANDA 
PALESTINOJE

netekus vieno didžiausiųjų sa 
vo sūnaus. Apie tai praneši
mas buvo skaitytas visose ka
riuomenės įgulose. Uždaryti 
teatrai ir pramogų vietos.

toliau stačiokaus prieš Italija 
ir neigs jos statomus reikala
vimus.

Anglijos vyriausybė ir spau 
da reiškia daug susirūpinimo 
Italijos nusistatymu ir Etio
pijos likimu.

Spauda nurodo, kad Italija 
negerai daro siekdama karo 
Afrikoje, kada pačių Europą 
spaudžia krizis. Italija pir-

MIRĘS PILSUDSKIS 
TURĖS KELIAS 

LAIDOTUVES
VARŠUVA, geg. 13. — 

Prieš mirsiant maršalas J. 
Pilsudskis aprūpintas pasku
tiniais šv. Sakramentais.

PIRKIMO MOKESČIU

Iš stoties ministeris Lava
lis nulydėtas i skirtų jam re- 

Delegacija šiandien matėsi zidencijų. Is ten Lavalis pa
su krašto šelpimo administra- siuntė A arsuvon sųjausmo pa 
torium Hopkinsu ir jam nu- ra-iškų dėl mirusio diktato- 
rodė, kad vyriausybė skirtų riaus Pilsudskio.
kiek fondų bedarbių šelpimui, ’ Sovietų vyriausybė šiandien 
kadangi išbadėję žmonės gali vakare rengia vakarienę min. 
sukelti riaušes. Lavalio pagerbimui. Rytoj gi

Delegacija toliau nurodė, Lavalis matysis su diktato- 
kad Hopkins nespirti) Illinoi- rįum Stalinu ir įvyks pasita-

SPRINGFIELD, Ilk, geg. so legislatūros, kad ji didintų rįmai.
13. — Legislatūra šiandien at pirkimo mokesčius, kadangi

1 naujina sesijų ir pirmiausia 
bus svarstomas tas nelaimin- 

I gas pirkinio mokesčių didini- 
, mo bilius.

Velionis prieš keletą metilu Gubernatorius sau pagal- 
nusprendė, kad jam mirus hon susilaukia Cbicagos ma
stai kas būtų padaryta su jo joro> kad prastūmus bilių. O 
palaikais; Jo smagenys turi majoras yra pirkimo mokės

sw mokesčiai yra vargšams LAUKŲ DARBININKAI LAT 
našta.

it opki n s nieko nežadėjo de 
legacijai.

VIJOJE JAU SAMDOMI

MIŠKO PLUKDYMAS 
LIETUVOS UPĖMIS

Speliojama, kas turės užim- miau turėtų rūpintis Europos 
ti diktatoriaus Pilsudskio vie-'likimu, bet ne kariauti kur

būt pavesti mokslininkams; 
jo širdis turi būt palaidota 
Vilniuje šalia ten jo palaido
tos motinos kojų; o visas la
vonas — Vavelio katedroje, 
Krokuvoj, tarp palaidotų Len 
kijis karalių.

čių didinimo čempijonas.

FILIPINUOSE BALSA
VIMAI

MANILA, geg. 13. — Šian

KAUNAS. — Nuo bal. 12 
d. Latvijos žemės ūkio centrą 
linės sąjungos įgaliotinis Kau 
ne Robjertas Tilakas ir du įga 

’ liotiniai Šiauliuose — Julius
KAUNAS. Miškų depar- Tįmermans įr Bruno Gaisas 

tamentas jau pradėjo šieme- pradgj0 registruoti laukų dar- 
tinį miško plukdymų Lietuvos hininkus, norinčius parsisam- 
upėmis. Miškas plukdomas iki dyti Latvijoje pas ūkininkus 
Kauno lentpiūvių Nemunu, vasaros darbams. Jie darbi- 
Nerimi ir Šventąją. Iš Kauno ninkams teikia įnformacijų

AFULE, Palestina, geg. 13. 
— Žydai kolonistai nusiskun-

tų. Numatomi trys kandidatai 
pilsudskininkai: užsienio rei
kalų ministeris pulk. J. Beck-

džia, kad Vokietijos naciai as’ buv?s P^mjeras A. Prys-
su nedraugingų žydams ara
bų pagalba skleidžia savo 
obalsį “Vokietija pirm visa- 
ko.” Arabai net naudojasi na 
cių “svastika” (ženklu), kad 
daugiau kiršinus žydus.

UŽDRAUS ŽYDAMS TUOK 
TIS SU VOKIETĖMIS

BERLYNAS, geg. 13. — 
Vokietijos nacių vyriausybė 
planuoja įstatymų, kuriuo bus 
uždrausti žydų su vokietėmis, 
arba vokiečių su žydėmis su
situokimai.

SIUNČIA KARIUOMENĘ

NEAPOLIS, Italija, geg. 
13. — Garlaiviu Abrazia iš
siųsta į rytinę Afriką 480 ita
lų kareivių dr 60 karininkų.

toras ir šiandieninis ministe 
ris pirmininkas pulk. W. Sla- 
vekas.

Prieš atvyksiant čia Pran
cūzijos užs. ministeriui Lava- 
liui maršalas Pilsudskis sun
kiai sunegalėjo. Buvo spėja
ma, kad jo liga yra “diplo
matinė,” kad išvengus pasi
matymo su min. Lavaliu. Da
bar pasirodė, kad jis iš tikrų
jų sirgo ir jam neteko pasi
matyti su min. Lavaliu.

Maršalas Pilsudskis gimęs 
Vilniaus krašte — Lietuvoje, 
1867 m. Jo tėvas buvo sulen
kėjęs lietuvis — bajoras.

ŠAUKIA DAUGIAU 
KAREIVIŲ

ROMA, geg. 13. — Italija 
ps skelbė 1912 metų atsargų 
mobilizacijų.

ten Afrikoje.
Italija susilauks griežtojo 

protesto, jei ji mėgins savin
tis bet kokių Etiopijos terito
rijų. Be to, Italija tuo savo 
žygiu palauž T. Sąjungos au
toritetų, pareiškia spauda.

DU ŽUVO PER 
MANIEVRUS

i dien Filipinų salose vykdomi Į miškas Nemunu bus toliau darh0 dienomis visų dienų. 
Jo žmona pareiškia, kad'balsavimai nepriklausomybės Į Pykdomas į Klaipėdos 

bus pildomas pareikštas mirų, klausimu.

SOVIETAI DIRBA 
DIRIŽABLIUS

MASKVA, geg. 13. — So
vietų vyriausybė dirba kele
tą mažų karo dirižablių (or
laivių), kurie bus naudojami 
Azijos rytuose.

ir
Viešvilės lentpiūves, kurios 
apdirba miškų departamento 
kirstų miško medžiagų. Bus 
plukdomi pušiniai, egliniai ir 
ąžuoliniai rąstai (pastarieji 
drauge su pušiniais ir egli
niais rąstais). Miškų admini
stracija vietose samdo darbi
ninkus, rąstus jau riša į sie
lius ir atlieka kitus

GRĮŽO IŠ SSSR TABAKO 
PRAMONININKAI

KAUNAS. — Prieš kurį 
laikų Maskvon išvykę Lietu
vos tal»ko pramoninkai Mo- 
ritz AVerblovskis, R. Salamo- 
nas ir Olickis jau grįžo. Mask

siojo noras
Gal ketvirtadienį po gedulo 

pamaldų Varšuvoje velionio 
kūnas bus nulydėtas Kroku
von ir tenai įvyks valstybinės 
laidotuvės.

Maršalas keletą mėnesių jau 
tesi sergantis. Iš Vienos pa-

---------- kviestas specialistas gydyto-
HONOLULU, Havajų sa- jas rado jo ligos priežastį — 

los, geg. 13. — Karo laivyno skilvio ir jaknų vėžį. Tačiau 
ir lėktuvų manievrų laiku Ha- tas buvo slepiama. Pagaliau 
vajų salų plotuose du karo1 pereitų šeštadienį pasireiškė 
laivai dėl rūkų susidaužė ir komplikacijos ir jau nebuvo 
vienas asmuo žuvo, taip pat pagalbos.
vienas lėktuvas įkrito jūron j ---------------------
ir lakūnas žuvo. NUŠAUTAS VAGIS

Sekmadienio rytų policija 
nušovė norėjusį pabėgti vagį 

CHARKOVAS, geg. 13. — Irvin- H. Krueger, 27 m. amž., 
Petrovskio rajone pervažas kurs įsilaužęs apvogė keletą

PRIGĖRĖ 28 VAIKAI

apvirto upėje ir 28 vaikai pri 
gėrė. Keturi sovieto viršinin
kai traukiami tieson.

namų žieminėje miesto daly. 
Pasirodė, kad nušautasis ne
senai paleistas iš kalėjimo.

NAUJA LIETUVOS - DANI
JOS PREKYBOS 

SUTARTIS

KATINAS. — Šiuo metu 
Lietuva su Danija veda de
rybas naujai prekybos sutar
čiai sudaryti. Manoma, kad 
dervinis baigsis sėkmingai ir 
bus pasirašyta nauja sutartis. 
Lietuva Danijai parduoda ar
klius ir kitus gyvulius, o iš 
Danijos įsiveža žemės ūkio 
mašinas.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

miško voi€ tartasi užpirkti apie l
plukdymo paruošiamiioaius | ruaiSko tahnko '“P“1’
darbas. Prie miiko plukdymo -r papirosų gamybai.
jau dirba apie 
ninku.

3,000 darbi -

REIKALAUJA IŠDUOTI 
M. INSULLĮ

TORONTO, Ont., Kanada, 
geg. 13. — U. S. vyriausybė 
iš naujo reikalauja, kad Ka
nada išduotų M. Insullį, kurs 
reikalaujamas Chieagoj. Ben
drai su savo broliu, S. Insul- 
liu, jis toliau traukiamas tie
son dėl Insullio Utilities kor
poracijų griuvimo.

Derybos užtruko keletą die
nų, bet galutinio susitarimo 
nepasiekta. Skirtumas tarp 
pasiūlo ir paklauso kainų at
žvilgiu siekia 10%. Galutinį 
savo nutarimų Lietuvos taba
ko pramoninkai padaras arti
miausiu laiku.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Šiandien ryt? numa
tomas lietus; šaltąjį
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PILSUDSKIUI MIRUS

Gegužės mėn. 12 d. Varšuvoje pasimirė 
Juozapas Pilsudskis, Lenkijos diktatorius. Jo 
mirtis sujudino visų lenkų tautų, kuri neteko 
didžiausio vyro savo istorijoj.

Pilsudskio politinė karjera tikrai yra į- 
doini. Jisai karakterizuojamas kaipo žmogus 
pilnas intrygų, narsus, gudrus ir klastingas 
politikas, karštas patrijotas, savotiškai tei
singas, bet piktas ir dažnai nepastovus. Eu
ropos politikos arenoje jis vis. dėlto buvo 
skaitomas stambia figūra.

Nuo pat jaunystės dienų Pilsudskis sva
jojo apie Lenkijos nepriklausomybę. Bar 
prieš karų jis dirbo Lenkijos išlaisvinimui 
dėl ko buvo ištremtas. Austrų žemėje (Gali
cijoj) jis organizavo lenkų jaunimų ir rengė 
jį karui. Karo metu Austrijoj suorganizavo 
lenkų legijonų kovai prieš Rusijų. Kuomet 
1916 m. jam nepatiko vokiečių paskelbtoji 
Lenkijos neva nepriklausomybė, Pilsudskis 
persimetė į santarvininkų pusę, išėjo prieš 
Vokiečius, buvo suimtas ir nuteistas mirti, 
bet austrų intervencija jį nuo mirties išgel
bėjo.** i i -j.

Vargu šiai.nien surastum kitų žmogų Le
nkijoj, kurio vardas būtų taip glaudžiai su
rištas, su kovomis dėl Lenkijos laisvės, su val
stybės atstatymu ir jos apgynimu, kaip kad 
yra Pilsudskio vardas. Jis įrkariuomenės or-

tarpu sunku dar pasakyti. Europos sostinėse 
įvairiai spėliojama. Apie Lietuvos Ūkininkų Būklę

ŽINOJO, BET...

, valdžios parama yra įsteigta 
i “Žuvies” bendrovė, kuri sten
giasi pagerinti sunkią, Balti- 

Balandžio 25 d. susirinko laiko buvo išvežta apie 2,5 mil. 1 Jos pajūrio žvejų būklę. Ši 
naujai pertvarkytieji Žemės Ū Šiemet jau išvežta 4,336,000 (bendrovė tuojau pradėjo or- 
kio Rūmai. Dabar juose yra 60 Kiaulienos, tiesa, išvežta ma- ganizuoti žuvų pristatymą :š 

pajūrio į kitas tolimesnes Lie
tuvos vietas. Šiais metais bus

Brooklyno liberalų laikraštis “V-bė” iš
drįso pasakyti teisybės žodį apie antrąjį tra- narių, o buvo 36. Žemės ūkio žiau, tačiau kovo mėn. ir jos 
nsallantinį skridinių. To laikraščio redakto- ministeris J. Aleksa rūmų a- išvežimas padidėjo. Javų per
dus Tysliava pastebi, kad skridimo ruoša vis tidaryme pasakė kalbą apie nai buvo išvežta 1,600 tonų, o 'įrengtas jau pernai pradėtas 
dar neįkaista, nes skridimas atidėta šiems Lietuvos žemės ūkio ir ūki- šiemet apie 70,000 tonų. Linų statyuti žuvies apdirbimo fa-

ninkų būklę. pernai buvo išvežta 3,300 to-nietanis.
“Tas atidėjimas galbūt nebūtų taip nei-j Ministeris savo kalboje nu- nų, o šiemet 6,500 tonų. Tad 
giamai paveikęs visuomenės, jeigu ne rodė, kad žemės ūkis turi daug yra šakų, kurios laikosi ir su-

, ALTASŠ, kuris gerai žinodamas, kad pe- sunkumų, kilusių dėl žemės 1- nkmečiu rodo auginio požy- 
rnai negalės suspėti išleisti Lituanieos kio gaminių pigumo ir kitigmią.
Antrosios, vis dėl to skelbė teigiamai. O priežasčių. Tačiau neprivalo- 
kad ALTASS tikrai žinojo, kad Lituanica ma pamiršti ir džiaugsmo va- 
pernai metais negalės lėkti, tai parodo landų, kada toliau kuriamas 
ir leidimai, kurie gauti tik šį pavasarį”, savas nepriklausomas gyveni- 
“V-bė” pastebi ir tų faktų, kad pernai mas

tle ponai, skridimo organizatoriai, skelbė už- Žemės ūkio gaminių kainos,

Palūkanų anksčiau imdavo 
ir 36 nuoš., ir daugiau. 18 nuo

brikas. Jame bus rūkomos, ko
nservuojamos ir kitaip apdir
bamos žuvys ir gabenamos į 
platesnes Lietuvos bei užsie
nio rinkas.

Visuotinės ūkio sąlygos žve
jybos ūkiui plėsti ir tarpti yra 

šimtis tai visai nestebindavo, j sunkios. Atpigusios mėsos kai- 
Babar gerokai jos sumažėju- nos kliudo plėsti žuvies suvar- 
sios. Kai kieno apskaičiavimu, lojimų. Tačiau ligi tam tikro 
iš tokių aukštų palūkanų yra Į laipsnio sį vartojimą per pla-

teksių penkiolikos tūkstančių, tačiau neužfe- palyginti su prieškarinėmis susidarę net daugiau, kaip niakų ūkininkavimą galima 
ko n iuvigubai tiek. Bariui ir Girėnui užtekę kainomis, su kainomis kai ku- vįSų dabartinių ūkininkų |v^s dėl to išplėsti. Tikimasi,
aštuonių tūkstančių. Tuo būdu skridimo ren- rių kitų produktų ir kai ku- Į skolų.

rių ūkininkui reikalingų pa
tarnavimų, yra žemos. Kai ku 

maža

gėjai neteko visuomenės pasitikėjimo. Anot 
“V-bės”:

“Taip atsitinka visiems tiems, kurie pir- r^e labrikatai yra per 
musyk stato namą. Atskiros namo dalys atpigę, Ura ir neatpigusių.
nebrangios, bet kai jau namas bžligtas, 
tai skolos siekia kreigą”...
Aišku, kad taip. Socialistai ėmėsi tokio 

darbo, apie kurį jokio supratimo neturėjo. 
Rašė apie “moksliškai” įrengtą lėktuvą, a- 
pie gautus leidimus, surengė pusę tuzino iš
leistuvių, bet lėktuvas dar nebaigtas įrengti. 
Iš Chicagos žadėta išskristi gegužės mėn. 6 
d., bet Lituanica II ir dabar dar Chicagoj 
tebėr. Ar tik nesulauks ir šiemet rudens ir su 
juo “blogų orų Europoje”.

BAŽNYČIA SKAIČIAIS

Neseniai pasirodęs “Popiežiaus metraš
tis” 1935 metams paduoda statistinę katali
kų Bažnyčios didumo ir organizacijos apžval
gą

Dabartiniu metu yra 10 rezidencinią ir 4 
tituliarinitft patrijarchatąia 114 reziduojančių
metropolitų, 38 reziduoją arkivyskupai ir 911 

ganizatorius, ir kariautojas, ir politikas, bu- I reziduojančių vyskupų. Tituliarinių vyskupų 
vęs prezidentu, ministerių pirmininku ir nuo yra 688. Katalikų misijų organizacijoj yra
1926 m. gegužės mėn. ligi savo mirties dik
tatorium, kurio žodis buvo įstatymas. Palys 
lenkai dažnai jo neapkentė, bet jo bijojo ir 
klausė, nes Pilsudskis savo užsimojimuose 
kompromisų nedarydavo. Ypatingų jėgų ir

268 apaštališkieji vikarijatai, 108 apaštališ
kos prefektūros ir 35 misijų sritys; prelatū- 
rų ir abatijų yra 46. Palyginti su praeitais 
metais, šiemet prisidėjo 7 metropolitai, 6 re
ziduoju vyskupai, 15 tituliarinių vyskupų, 1

Kaimų vienkiemiais skirsty 
mas už kelių metų 
baigtas.

Lietuvos javai anksčiau tu-

jkad jau kitais metais bus ga- 
i tutinai suorganizuotą žvejyba

Šiandien laikraščiai pilni ži 
nių apie garsias bylas. Kalė
jimai kupini nusikaltėlių. Jie 
yra nusikaltę visuomenei. Dėl 
to teisingai užsitarnavo baus
mės. Daugelis jų šaukiasi pa
sigailėjimo. Jų tėvui, broliai, 
bičiuliai, jų advokatai su aša
romis prašo sumažinti baus
mę, arba visiškai paliuosuoti. 
Jų prašymas lieka išklausy
tas, koks būna nusikaltėlių 
džiaugsmas. Jie pasiryžta pa
sitaisyti iš savo blogo gyve
nimo.
Kas nėra nusižengęs Dievui? 

Be abejo, dėl savo nuodėmių 
visi mes esame verti Dievo 
bausmės. Mes esame panašūs 
į tą kalinį, šaukiantį pasigaL 
Įėjimo ir bausmės atleidimo. 
Motina Bažnyčia ir Šventieji

Sunkumų esą konkrečių, me-gjo blog.} vanlą> dabar už.
džiagiškų, bet yra ir psicho
logiškų. Nemaža ūkininkams 
yra pakenkę vekselių žirai. 
Piniginiai ūkininko reikalai 
dabar yra padidėję. Švariau, 
gražiau dabar jis apsirengęs. 
J mokslą prieš karų vaiki}

. . . , , lyra mūsų prieteliai, užtaryto-bus jau jDaltijos pajūryje ,r sutvarky-, u-taria mus
tas jos sunaudojnnas Lietuvos ,, , . .., . \7 _ x .___ .maldomis palengvintos būna

mūsų bausmės.

sieniui jie jau tinka.
Išsiplėtė ir žemės ūkio švie

timas, ir bendras švietimas. 
Išsiplėtė koperatyvų tinklas. 
Išaugo jaunųjų ūkininkų ei- vo 
lės.

Palyginti su pramone, ama-
daug mažiau ujo. Daugiau da- tais> kainias kar0 yra dan. 
bar ir apskritai žmonės yru giau Kaimas dides.
susirūpinę. Prie to nemaža pri „io pa8yadini sugebėjimo 
sideda ir gyvenimo nepasto- yra kad
vumas, nežinojimas, kS ganu-1 daugiau lietuęiškos vali 
nti. Tačiau kas atsimena pnes to t
karinius laikus, tas pasakys, Jei visada s:,ikesilne 8a.
kad mūsų kaimo išorė pagerė- „ . ■, . v . va valia, savo protu, tai irio ir kad io žmonių išvaizda ... .", . v L . , is didelių bėdų įsupsime ir su-dabar yra panašesne į vaka- , . . . ,v . lauksime geresnių laikų.

* 1 lokias mintis dėstė minis-
Dabar dejuoja visi — ir toris Aleksa. Tenka pastebė- 

kam gera, ir kam negera. In- ti, kad p. ministeris perdaug 
teligento padėtis, palyginti su i raminančiai nukalbėjo apie 
1922-3 met., dabar daug page- j šiuo metu Lietuvos kaimą slė-

vidaus rinkoje. Nuo to ir pa
sitaisys dabar ganą sunkusi? 
Lietuvos žvejų gyvenimas, šia 
proga tenka priminti, kad ir 
patys Baltijos pajūrio žvejai 
ima organizuotis kovai dėl sa- 

ekonominės būklės page
rinimo. Pažymėtina, kad pas
kutiniuoju metu žvejai vis 
daugiau domisi ir dalyvauja 
Lietuvos kultūriniame ir eko
nominiame gyvenime. tsb.

TURISTAI LABIAU DOMISI 
LIETUVA

pasitikėjimų Jisai turėjo kariuomenėj, dėl to ' vyskupo rango bažn. dignitorius, 12 apašta- 
su jos pagalba jis nuvertė demokratinę vai- ' liškųjų vikarijatų ir 5 apaštališkosios pra
džią, įsteigė ir ilgus metus išlaikė krašte dik
tatūrą. Dėl to niekas nedrįso priešintis Pil
sudskio politikai. Vieni tai darė dėl papras
tos baimės patekti į kalėjimą ar būti sušau
dytam, kiti matė, kad tik tokia griežta Pil
sudskio politika tegali išlaikyti gyva ir vie
ninga lenkų valstybę, susidedančią daugumo
je iš svetimų žemių ir iš ne. lenkų gyventojų. 
Dėl to dažnai pačių lenkų spaudoje kildavo 
balsų, kas būtų, girdi, su Lenkija, jei ji iip- 
tektų maršalo Pilsudskio? At atsiras kitas 
toks politikas Lenki joj,kuris galės “užpildy
ti Pilsudskio batus”? Nestebėtina, jei jam 
mirus, beveik visa lenkų kariuomenė pasta
tyta ant kojų, nes bijoma, kad neatsirastų 
visa eilė Pilsudskiukų, norinčių užimti Pil
sudskio vietų. Žodžiu, bijoma civilinio karo.

Pilsudskio vardas yra surištas ir su lilū- 
są tautos istorija. Jis, būdamas lietuvių kil
mės žmogumi, gimęs 1867 metais Vilniuje, 
1920 metais spalių 9 d. užėmė Vilniaus kraš
tą. Tiesa, ne jis pats tai padarė, bet jo įsa
kymu gen. Želigovskis atplėšė nuo Lietuvos 
beveik trečdalį jos žemių ir dėl to ir šian
dien tarp Lietuvos ir Lenkijos tebėra karo 
stovis. Dėl to lenkų smurto 1920 m. Pilsud
skis yra didžiausias kaltininkas. Jei ne Pil 
sudskis, jei ne jo dvarai Vilniuje, to smurio 
gal būt nebūt įvykę. Lietuvos sostinė būt pa
silikus Vilniuje ir santykiai tarp tų dviejų 
valstybių būt išsilaikę normalūs. Pilsudskis 
gulė j karstų, neatlyginęs Lietuvai 
skriaudos, kurių jis padarė užgrobdamas Vil
nių. Sakoma, kad jis perdaug “mylėjęs” Vil
nių, dėl to jį prie Lenkijos prijungęs ir ne
norėjęs jo grąžinti tam, kam jis priklauso.

Ar pasikeis Lenkijos vidaus politika ir 
santykiai su užsieniais Pilsudskiui mirus, tuo

lektūros.
Šv. Sostas turi diplomatines atstovybes 

— nuncijatūras arba internuncijatūras — 35 
valstybėse; bet to, yra dar 21 apaštališka 
delegatūra be diplomatinio charakterio. Prie 
Šv. Sosto turi diplomatines atstovybes 32 val
stybės, jų tarpe ir suverenus Maltos ordinas.

LITUANISTIKOS INSTITUTAS

Pr. Skardžius “Liet. A.” ragina steigti 
Lituanistikos institutų, kurio tikslas būtų:

1. Organizuotai tirti Lietuvos kraštų, jos 
gyventojų materialinę bei dvasinę kultūrų,

2. remti Lietuvos mokslininkų tyrinėji 
mus bei studijas Lietuvos tyrimo srityje,

3. leisti ir premijuoti mokslo veikalus,
4. viešais pranešimais ir paskaitomis plė

rėjusi, o vis tik jis skundžia
si. Dejuoja, kas turi smėly
nus, dejuoja ir kas turi moly
nus. Dejuoja, kas turi 5 ha, 
dar daugiau dejuoja tas, kam 
palikta 150 ha. Dejuoja, kas 
prasiskolinęs, dejuoja ir tas, 
kuris kitiems yra paskolinęs. 
Dalis jų turi pagrindo dejuo
ti, bet dalis ir neturi. Paskiri 
nusiskundimai nevisuomet 
tuos sunkumus teisingai at
vaizduoja.

Kodėl tie sunkumai yra at
siradę? — Viena, kad pasau
lyje siaučia vadinama ekono
minė krizė, kuri Lietuvų yra 
gerokai prispaudusi, ypač kad 
ji daugiau žemės ūkio gamy
bų, negu pramones, prislėgė.

giančius sunkumus. Dar puse 
bėdos, jei dejuoja tas, kuris 
kitiems paskolino. Bet daug 
pagrindo turi ne tiktai dejuo
ti, bet ir gvoltų šaukti tie tūk 
stančiai ūkininkų, kuriems uz 
skolas pardavinėjo iš varžy 
tinių ūkius. O įsiskolino jie 
raginami žemės ūkio ministe
rijos valdininkų gerinti ūkius, 
iš kurių dabar daugelis išeinp 
su ubagų tarbomis.

LIETUVOS ŽVEJYBA 
BALTIJOS PAJŪRYJE

Lietuvos Žvejybos centras y- 
ra Baltijos pajūryje, Kuršių 
mariose ir Nemuno žiotyse 

Antra, esame phdarę daug pra Tįesa> dar nemažai žuvies su-
eityje įvairių klaidų. Maža 
buvo pasitikėjimo lietuvišku 
darbu, dėl ko dabar ir turime 
daug vargo. Užuot didelę, ne-

T . . • , v. šame sukūre nė vidutinės val-sti Lietuvos visuomenėje gilesnį savo krašto 1 / .
žmonių ir lietuviškos kultūros pažinimą, 1"s* &1 8aU>,ems *

5. raštais ir paskaitomis supažindinti už- nams 110 a Pr°S0S pažiurę i
. . i t ■ a r * • i * i mus, kaip i savo sugromulio-ęienj stt Lietuvos praeitimi, lietuvių tautos 1 1 ‘

kultūros turtais ir laimėjimais, «
6. organizuoti mokslinės medžiagos rin

kimą ir jos tyrinėjimą vietose.
Tai geras sumanymas, kuris visoje tau

toje ras pritarimo.

Laikraščiai ir vėl skelbia, kad Lietuva 
vedanti derybas su Lenkija. Lietuvos minis
teris Prancūzijai, dr. P. Klimas, prieš kelias 
savaites pradėjęs derybas Genevoje su Be
rk’u, Lenkijos užsienių reikalų ministerių. 
Tose derybose būk tai tarpininkaujanti Pran- 

i cflzija, Mnms rodos, kad tai yra paprastas 
laikraščių korespondentų spėliojimas. To
kioms žinioms priežastį greičiausia davė p.
Klimo vizitą Beckui Genevoje.

jimo žaliavą, kas mums sun
kumų ir sudaro. Būtume ke
lis kartus stipresni, jeigu an
ksčiau būtume reikiamai su
sipratę.

Tačiau, nepaisant tų visų 
sunkumų, yra šviesių šešėlių. 
Šiais metais sviesto viso jau 
išvežėme per 1,5 mil. kg. Per
nai per tą laiką buvo išvežta 
per 1,25 mil, kg. Tad Vi mil. 
kg. šiemet išvežta jau dau
giau. Tai atsiekta, nepaisant 
sunkios būklės, nė to fakto, 
kad pernai maža gavome pa
šarą. Kiaušinių pernai ligi šio

Kaip anas nusikaltėlis gai
lėjosi, panašiai ir me.-; priva
lome gailėtis už savo nuodė
mes ir pasiryžti daugiau ne
benusidėti. Privalome būti iš
tikimi Bažnyčiai, Šventiesiems 
ir dėkoti Dievui už tokius 
duotus mums galingus užtary
tojus. Šs.

Lietuvą užsieniuose labai iš- 
propogandavo garsioji vokie
tininkų byla bei įtempti san
tykiai su Vokietija.

Gyvenimas trumpas vien 
dėl to, jog mes blogai juo 
naudojamės. Seneka

KAUNAS. — Šiuo metu 
Lietuvos turizmo sąjunga gan 
na daug iš užsienių įvairių 
užklausimų apie Lietuvos ku
rortus ir kitas lankytinas vie- Ęjęk,v'eho kataliko yra prie- 
tas. Iš viso, užsienio turistai dermė remti ir platinti kata- 
šiemet daugiau domisi Lietu-1 likišką spaudą. Katalikiška 
va ir todėl manoma, kad jų j spauda nurodo žmogui išga- 
daugiau atvyks, negu pernai, nymo kelią į amžinastį.

Šv. Rašte Senam Testamen- ■ trečią ir paskutinį (tik pami- 
te yra parašyta, kad greit po Išlykit — paskutinį!) pamaty-
tvano žmonės sumanė pastaty mą Lansing - Ford erporte
ti didelį miestą ir aukštą bo- popiet, tą pačią dieną ir Pits-
kštų, kad jo viršūnė dangų 
siektų. Per tai jie manė pa
garsėti, ir, jeigu vėl ištiktą

burgo cicilistai riinijo pasku
tinį pamatymų ir advertaizi-^BL 
no, kad nuo 12 iki 3 vai. po-^^

tvanas, turėsią kur tame bok- piet bus galima matyti, kaip 
šte pasislėpti. Bet Dievui ne- lakūnas kauntės erporte de-

gaunama ir Lietuvos ežeruo patiko toji jų puikybė ir dėl 
se ir mažesnėse upėse. Tačiau to nubaudė juos sumaišyda
mi sunaudojama pačių paupių mas kalbų taip, kad viekas 
gyventojų ir dėl jos pardavi- kito nebegalėjo suprasti. Mie- 
mo netenka sukti galvos. stas ir neužbaigtas bokštas ta-

Pereitais metais Baltijos pa po pavadintas Babilonu, kas 
jūryje, Kuršių mariose ir Ne- mūsiškai reiškia “sumaišy- 
muno žiotyse buvo sugauta a- mas”. Istorija kartojasi. Mūsų 
pie du milijonai kilogramų žu- čėsais tas dedasi su cicilistais. 
vieš. Tai yra apie 300,000 ki- Pasigrobę į savo rankas an- 
logramų mažiau, negu kuriais trą lėkimų per mares, kad svie 
kitais metais. Už sugautų žuvį te pagarsėti ir savo drukar- 
Lietuvos pajūrio žvejai gavo nei biznio padaryti ir dar “fa- 
apie 180,000 litų. Žvejybos su- šistiniam” medaliui gauti 
mažėjimas pereitais metais ai- (taip šnekama), ahtri Pietai 
skinamas tuo, kad buvo visą bemučijartt tą lėkimą ir pas- 
laikų smarkūs vėjai ir nepa- Įninku dienomis, graužiant viš- 
lankūs orai; be to, buvo sinar- |tų kulšis, gudbai besakant, ci
klai nukritusios žuvų kainos, icilistatus galvos tapo sumai- 
todėl žvejai nesistengė uoliau šytos taip, kad jau nebegali 
žuvauti. j tarp savęs susišnekėti, susira-

Buvo imtasi priemonių pa- kuoti. 
jūrio žuvį plačiau sunaudoti Va, Mojaus 12 d. Čikagos ci- 
vidaus rinkoje. Tuo tikslu su cilistą mukelės gazieta runijo

monstruos koniplit instrajytą 
Lituaniką II. Kai Mojaus 12 
d. Pitsburgo cicilistai užrie
tę galvas žiūrėjo Lituanikos 
II demonstracijų, jinai spakai 
niai sau stovėjo Lansing-Ford 
erporto garadžiuje.

Dėl šlapio oro Mojaus 12 d. 
nutarta daryti dar vienas pa
skutinis Iš Lansing - Fordo 
erporto gudbai pasakymas 
Džiuniaus mėnesį, o tuo tarpu 
Bruklyno cicilistai advertaizi- 
na, kad Dekoreišin dienų (Mo
jaus 30) pas juos bus gudbai 
pasakymas, kurių “programą 
puoš lakūnas, jo skraidymas 
ore ir parodymas su paruošta 
skristi Lituafifca II aviacijos 
stebuklų”.

Taigi, kai sudedi ant delno 
visas tas rokundas, išeina ti
kras Babilonas — sumaišymas 
cicilikišką galvą lr Šneką.
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Paskutinis Susitikimas
APYSAKA

----------- Andriušis ------- ■
(Tęsinys)

Žmonių būriai maišosi ap
linkui stotį, stotyje ir priesto- 
tyje. Vieni eina šen, kiti ten, 
vieni ruošiasi išvažiuoti, kiti 
juos atlydėję linki laimingos 
kelionės, pasisekimo. Visi ne
darnūs, skuba kruta. Ir Stasys 
Su palydovais neramiai vaikš
to po priestotį. Staiga jo a- 
kys sustojo.

— Viešpatie, ar tai ji? — 
lyg netikėdamas savo akimis 
klausė, žiūrėdamas į iš trau
kinio išlipančias tris vienuo
les. Jų viena jam atrodė naš
lės Leokadijos duktė Genutė, 
nuo kurios prieš penkerius me 
^us jis pabėgo. Tačiau platus 

l^ftubtuvas dengė dalį veido ir 
negalėjo pažinti. Jos išlipo 

ir dingo minioje. Ir tik po va
landėlės, prieš pat išvažiavi
mų, visai netikėtai vėl susi
tiko ties traukiniu. Permetė

sijaudino ir inpuldavo in vi
siškų nusiminimų.

Pagaliau apsirgo, tik ne 
kūno, bet dvasios liga. Tačiau 
ta liga paveikė net kūnų taip, 
kad turėjo atsigulti. Motina 
susirūpino, pakvietė gydytojų 
vienų, kitų, liet nė vienas ne
pažino ligos.

Varėnos ir Marcinkonių Apylinkes
Šios apylinkės dar ir dabar:— išvežti iš Čia nukirstus me- 

yra beveik visos apaugę mi£- j džius. Tiesa, po šiaudiniu što
kais ir miškeliais. Ten mūsų • gu ten gyvendamas dzūkas

ir visa, kas vasarvietėms yra čius pušynus, parkus, žavin-

tėvynės aukštos, storos puše
lės ir šakotos eglės. Ten gra
žiai žaliuoja miškai ir šaltos 
žiemos metu. Ten nesimaino

neduos prigimtai kalbai nu
mirti. Jokia agitacija nei 
priespauda neprigydys šio Lie

reikalinga: aikštės žaidimams, 
alėjos pasivaikščiojimams, pa
vėsingi kampeliai pasėdėti, pa 
ilsėti. Reikia ir pramogų. Dėl 
to įrengimai įvairūs žaidimai.
statomi kurhauzai su didesnė- rbui.

gas apylinkes, šventosios uo
stų ir t.t. Visi laukia labiau 
sušylančio oro, kad po metų 
įtempto darbo, vėl galėti} at
gaivinti savo jėgas naujam da-

įrengia daug patobulinimų. 
Kaip Palangoje ieško poilsio 
visi fiziškai sveiki žmonės, 
taip Birštone jo ieško sergan
tieji. Čia mineralinės purvo 
vonios, nuo senų laikų garsūs 
mineraliniai šaltiniai. Biršto

nas salėmis šokiams, k o ne e r- Kas matė Palangų prieš ke-ino dideli, sausi pušynai ir lie
tums, vaidinimams. Žodžiu, ge

— Motute^ — kartų ji sa
kė savo motinai, — šie gydy-' ^arP miškų arba pamiškiais

rūbai mūsų tėvų mielos žemė®, kės. Todėl svetimo kirvio dės 
Ariami laukai, pievos, upės, trukcija nuolatos naikina to

upeliai, ežerai, balos, raistai, krašto brangenybes. Matyda- 
klonys, ganyklos, kalnai ir mi tokius lenkti niekšingus 
lietuvių kaimai ten randasi darbus, šių apylinkių lietuviai

tuvos krašto prie lenkų tevis- rėja Lietuvos kurortų išvaiz
da ir sųlygos vasarotojams pa
ilsėti.

tojai man nieko nepadės... 
Man reikia sielos gydytojo. 
Kai siela pasveiks, bus svei
kas ir kūnas. Tad prašau pa
kviesti in čia vienuolę — ji 
mane pagydys.

— Tai gal kunigėlį? Geriau 
būtų...

— Ne. Man reikia ko nors 
švelnesnio, — atsakė Genutė.

jaučia savo širdyse gilų skau- 
Sodžiai daugiausia yra prie smų. Kiekvienas supranta, kad 
upių arba arti ežerų. Yra tai 1 Lietuva turėtų naudotis šio 
tipiškas lietuvių Vilniaus ir krašto miškais, o ne Lenkija, 
Gardino kraštas.

Miškuose ir miškeliuose ten
nes tai yra Lietuvos savastis. 

Ten kaimų visi gyventojai 
daug yra grybų. Giriose ir rųi- Tnuo senų amžių buvo ir dabar 
stuose pavasarį atlekia dau- yra lietuviai. Ten skamba lie- 
gybė visokių laukinių paukš-(tuviškos giesmės ir lietuvių 
čių. Ežeruose ir upėse yra in- liaudies dainos. Visi to kraš-
vairių žuvų, būtent, lydekų, | to gyventojai yra tautiškai ir 

Vyrai paprastai esti šiurk- i uPėtakių, ungurių, karpių, me ' patrijotiškai gyvi ir visuomet 
štesni. Aš noriu, kad ateitų ,nkų’ lynų’ taPanb mekšrų, nešioja Lietuvos meilę- savo 
vienuolė. Tik ji viena galės striePe<"»b ešerių, ežgių ir kre lietuviškose širdyse, 
mane suprasti, tik jos mote-, k’l-‘ K pese, taip pat, yra di- j Duok, Dieve, kad lenkų 6- 

jas akimis ir lyg nustebęs iriška širdis atjaus manųjų iri
džiaugsmingai savo širdyje su .duos mano sielai gydančių čJybmitojai ii žuvautojai
suko:

— Garbė Dievui! Ji vienuo
lė.

Jųdviejų žvilgsniai susidū
rė ir abu truputį nuraudo. Jie
du vienas antrų pažino. Koks 
nuostabus susitikimas! Jį, ta
rtum, netikėdama savo akimis, 
dar kartų pažvelgė į Stasį. 
Taip, tas pats, kuris prieš pe
nkerius metus buvo apsigyve
nęs pas jos motinų, bet dėl 
jos negražaus elgesio vienų 
dienų jis pabėgo. Dabar jai 
darosi lyg gėda, prisiminus 
tas kvailas jaunatvės svajo
nes, su Stasiuku staigų per
siskyrimų. Kiek tada buvo 
skausmo jaunai jos širdelei, 
koks skaudus nusivylimas... 
Jau tada joje gimė ilgesys ka
žko kilnesnio, bet vis dar rei
škėsi visai nepastebėtinai. Pa
skui ji gauna Stasiuko laiškų. 
Perskaito ir pravirksta. Kas 
ten nuostabaus, jaudinančio? 
— Tik jiedu tai žino. Tačiau 
tas laiškas jų veikė stipriai, 
sukrečiamai, ir ji pamatė sa
vo menkumų, pamatė purvų, 
kuriuo sutepė pirmąsias jau
natvės dienas ir kurį jau bu
vo pamėgusi. Ir pradėjo gailė
tis, kaip taip elgėsi, kam rei
kėjo pririšti širdį prie žemių 
geidulių, kūniškumo. Ar ne 
geriau būtų buvę spinduliuoti
caisčia dora, kaip jos drau

gas Stasiukas. Kodėl anksčiau 
ji to nesuprato, bet paskendo 
blogume? Gal neturėjo pavyz
džių, neturėjo kuo sekti? — 
Taip, nematė doro elgesio pa
vyzdžių, ir pasekė tuo, kų 
kasdien matė, susitiko. Tačiau 
dar nebuvo visai parblokšta į 
purvų, dar giliai širdyje ruse
no kilnesni motutės įdiegti 
jausmai, tik reikėjo nupūsti 
pelenus, o viduje pasirodys ir 
žarijos, iš kurių nesunku su
kurti ugnelę.

Paskui prasidėjo sutarki ko
va, — visa griaunanti, naiki
nanti. Veltui ieškojo nusira
minimo, paguodos — niekur 
jos nerado, niekas neatjautė, 
kas darėsi jos širdyje, nie
kas negalėjo pagelbėti. Vel
tui tyliais vakarais ilgas va
landas išklūpodavo bažnyčioje 
prieš švč. Marijos paveikslų 
— nieko nepadėjo, tartum jos 
maldos nebūtų pasiekusios da 
ngaus. Tada ji dar labiau su-

vaistų.
Motina prašymų išpildė. Ry 

tojaus dienų atėjo vienuolė — 
sesuo Elzbieta. ‘Genutė atvirai 
jai viskų pasipasakojo, atide
ngė širdies gelmes, kaip tau
riausiai motinai. Tačiau ne, 
ne kaip motinai! Juk ji turė
jo gerų, labai gerų motinų,

dėlių vėžių. Kaimiečiai yra kupacijos laikas šiose apylin
kėse ir visoje Vilnijoje grei- 

Svarbiaųsios upės šių apv- tai užsibaigtų ir pranyktų ant
linkių yra Merkys, Ūla ir Grū- visados.
da. Ūlos upė prasideda iš Du- Adv. N. Valasiua
bičių ežero ir plaukia vakarų “
link per Rudnią, Zarvynas,
Mančiagirį, Žiūrus, Trakiškius 
Paūlius ir inbėga in Merkį.
Grūda prasideda iš Kabelių 
ežero ir bėga per Margionių

bet jai to nepasakė, neatiden- Pievas ir girias, Darželius, 
gė, kų jaučia širdis, o kodėl?, Marcinkonių pievas ir laukus, 
Ar gali kas labiau suprasti, i lašėtas ir žemiau inpuola in 
kaip mylinti motina? Ar gali Merkį.
kam nors labiau būti atvires
ni Vaikai, kaip savo motinai? 
— Sunkus klausimas. Tačiau 
čia yra ypatinga, nepaprasta, 
kad svetimam, visai nepažį
stamam asmeniui atidengė ši
rdies paslaptis, jaunius, kai 
tuo tarpu tų i slepia nuo moti
nos. Tai yra gili paslaptis!

Nuo to laiko ji žymiai pa
sikeitė. Sesuo Elzbieta, ma
tyt, savo misijų atliko puikiai 
ir smarkiai jų paveikė. Dabar 
ji buvo daug rimtesnė, kukle
snė ir labiau ėmė rūpintis kil
nesniu gyvenimu. Taip truko

Svarbiausi ežerai ten yra 
Lavysas, Mekšrinis ir Dėlinis. 
Lavvso ežeras yra in pi et va- ' 
karius nuo

TVARKOSI IR TOBULĖJA
LIETUVOS KURORTAI
Lietuvos kai kurie kurortai 

jau yra žinomi ne tik savo kra 
šte bet ir užsieniuose. Kam 
nežinoma Palanga ar Biršto
nas? Daug šie kurortai vasa
rotojų sutraukia iš įvairių pa
saulio kraštų. Ir kasmet vasa-

' rotojų skaičius juose didėja. 
. arenos ir Prie| Didėja dėl to, kad Lietuvos

pat vieškelio puftiaukely tarp | knrortai kasmct dal- ir tebe.
Varėnos ir Marcinkonių. Ge- , ,., . v~ v : daro didelę pažangų, stengda

miesi prilygti kitų kultūringų 
kraštų kurortus. Lietuvos ku
rortuose atsiranda ne tik nau-

nutė, mažas upelis, sujungia 
Lavyso didelį ir žuvingų ežerų 
su Merkiu.

Varėnos ir Marcikonių apy-, jų, patogių vasarnamių,
linkės žemė ‘nėra derlinga. 1--------------------------------
Mums, gal būt, rodos ir labai
neturtingas Lietuvos kraštas.
Tačiau ten surado daug tur
to rusai, suranda dabar ir le
nkai. Juk ten nereikia kasti

iki sulaukė septyniolikos me- turto iš kasyklų. Jis ten stovi 
tų. Paskui vėl atsivėrė smar- jr aUga ant viršaus “
ki išvidinė kova. Mat motina, 
našlė, ėmė jai kalbėti, kad 
jau visai laikas jai tekėti, 
nes vienoms moterims be vy
ro ne taip jau lengva užsi
dirbti duonos. Apie dukters

žemes.
Tik eik, kirsk, vešk ir naudo
kis brangiu gimto krašto tur
tu. Medžiai yra visur naudin
gi ir reikalingi. Varėnos ir 
Marcinkonių apylinkėse, kur 
dabar yra laukai ariami ir a-

svajones, kad ji savo sužie- kėjami, mūsų senukų laikais
duotiniu nori išsirinkti Kris
tų, motina nieko nežinojo.

Pradėjo lankytis piršliai,

augo aukščiausi ir neinžengia- 
mi miškai. Vienok po kelių a- 
teinančių metų gal šios apv-

turtingi kavalieraičiai, bet Ge j linkės persimainys in plikus 
r.utė vis atsakė, nesutiko te-; laukus ir vėjo nešančias pleš
kėti. Prieš jos akis viliojan- kas. Lenkai dabar kerta ir nai 
čiai šypsojosi gražus, ištaigi- kiną šių vietų miškus lig vie- 
ngas gyvenimas, pilnas invai- j šulo pučiamos ugnies greitu- 
rių gėrybių ir linksmybių, ta- mu ir žiaurumu.
čiau ji pasiryžo visk, palikti Per Var5noa ir Marcink().

nių apylinkes eina Vilniaus ir 
Gardino geležinkelis. Tas su- 

i daro parankumo transportui

ir pasirinkti kilnesnį gyveni
mų — vienuolinį luomų. 

(Daugiau bus)

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldi! Vadovėlis
fti nauja maldaknygė yra nedidelė. 256 pusi., gražiai iš

leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa
maldų subendrinimui visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje. 
Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija.

Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c; 
odiniais viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

Jau dabar Lietuvos miestų 
gyventojai dažnai taria žodį 
Palanga. Iš pernykštės vasa
ros vėl atsimena amžiais ban
guojančių Baltijos jūrų, ošian-

lis metus, tam šiandien ji su
nku pažinti. Daug kas pakei
sta, išgražinta. Tai, daugiau
sia, nuopelnai buvusiojo Pala
ngos burmistro dr. Jono Šliu
po.

Birštono kurortas, kuris da- ~ Laim5 ne ,ik akla> bet 
bar yra Lietuvos Raudonojo apakdo ir tuos, kuriuos ji 
Kryžiaus žinioje, šiemet irgi glosto. Ciceronas

paprastai graži gamta vasaro
tojams teikia ramų ir malonų 
poilsį. Panašiai tvarkosi ir to
bulėja ir kitį Lietuvos kuror 
tai. TsU

Uįiin

v*. •
bet

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

naujų minčių
“ES nesakome, kad degtukas uždegs jų meilę... kai jis uždegs 

jos ir savo Old Gold. Bet mes sakome štai ką:—Old Gold nie
kuomet netrukdys naujų idėjų ir jausmų. Ištikro, rūkytojai mums 
pasakoja, kad jie gauna malonų paakstinimą nuo šių saulės — su
švelnintų cigaretų. Tai paeina nuo išskirtinai švelnaus ir priimnaus 
Old Gold tabako rūšies.

M'

m u liuoįa ...
O P- Lorillard Co., Ine.

BET NIEKADOS NE ERZINA

EMIL DENEMARK Įmė

I
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Pasaulio Lietuvių Kongreso 
Paruošiamieji Darbai

Kilosiantis Pasaulio Lietu
vių Kongresui Kaime (1933 - 
Vili - 11 d.), paskelbta Kon
greso programa. Kongresui 
pritarė Lietuvos Vyriausybė, 
ir llesp. Prezidentas sutiko 
globoti Kongresą. Dienotvar
kėje bus visa eilė referatų sva 
rbiais išeivijos klausimais. 
Kongreso metu bus Lietuvos 
ir užsienio lietuvių sporto o- 
limpijados, bus spaudos ’.r 
meno parodos. Iš Amerikos 
pranešama, kad Jungtinių Va
lstybių ir Pietų Amerikos lie
tuviai gyvai susirūpinę Kon- ' 
gresu ir ketina skaitlingai da
lyvauti, ypač. iš Jungtinių Val
stybių. Draugijos L’žs. Liet. 
Remti Pirmininko p. K. Ski-

Jauninio Susirašinėjimas
N eikiąs prie Draugijos Lžs. 

Liet. Remti Akademinis Sky
rius skina svarbų mokyklinio 
amžiaus jaunimo suartėjimui 
kelią: Lietuvos jaunimas susi
rašinėja su lietuvių jaunimu 
užsieniuose. Toks bendravimas 
ir dalinimasis nuomonėmis bei 
inspūdžiais turės ypatingos 
reikšmės Lietuvos ir užsienio 
lietuvių santykiuose.

I). U. L. K. Akademinis Sky 
rius taip išplėtė savo veikimą, 
kad jau gali teikti užsienio 
lietuvių jaunimo adresus su
sirašinėjimo tikslais Lietuvos 
mokslo instaigoms ir invalido
ms organizacijoms. Šių metų 
Velykų proga Lietuvos skau-

pičio kelione Jungtinėse Vnl- kitos draugijos jau nau.
stybėse labui daug prisidės !Jojusi tais adn,sais ir praJ5. 
prie išniškinimo Kongreso rei- • susira5ill5jilll4 BU 8av0 yitn 
kšmės. Alui Amerikos lietuvi..! !laučiais užsieniuose. 
susivienijimai ir invairios ki- '
tos didžios organizacijos rūpi- ' Užsienio lietuvių jaunimas 
naši turėti savo atstovus Kon- oauti adiesus susiiašinė- 
krese> (kv.). 't* su Lietuvos jaunimu ir tuo

reikalu patartina kreiptis in

(Acme Photo.)

Milijoninė minia žmonių Templebov aerodrome, Ber
lyne, sveikina Hitlerį gegužės 1 d. minėjime. Nei lietus 

su sniegu negalėjo minios išskirstyti.

VISA LIETUVA APSODI
NAMA KLAIPĖDOS 

MEDŽIAIS
SUCH IS LIFE—

Lietuviai Sportininkai 
Pietų Amerikoje

Sao Paulo, Brazilijoje, lietu- 1Kaunas, (kv.). 
viai sportininkai dalyvavo le- ! D Ų L R Remia visus 
nktynėse (11-24). Plaukinio le- (
nktynėse dalyvavo 3000 vietos
sportininkų ir trys lietuviai &

Akademinį DULK. Skyrių Ne 
priklausomybės Aikštė, O I

Kai kuriuose užsienio laik-
rasentose leidžiami gandai, ti užsienio lietuvių

organizuoti ir pradėti dirbti. gija Užsienio Lietuviams Re
ik U. L. K. niekados neatsi- mti. Laukiama, kad Mandžu- 
sakys padėti. kuo lietuviai atsiųs savo at-

Iš D. U. L. R. Kronikos stovą in Pasaulio Lietuvių Ko- 
Pasaulio Lietuvių Kongreso ,ngresą. (kv.).

metu Kaune ketinama inreng-

Lietuvoje, be kitų reikalų, 
rūpinamasi ir tėvynės grąžini
mu. Tuo tikslu Kaune ir ki- 1 
tuose miestuose veikia Lietu
vos pagrąžinimo draugijos sky 
riai. Ši draugija įsisteigė 1923 
metų pradž oje. Pirmiausia jai 
vadovavo vienas žymiausių i 
Lietuvos rašytojų ir visuome- i 
nės veikėjų a. a. kan. Tumas - 
Vaižgantas. Nuo 1929 m. drau 
gijai vadovauja pulk. Braziu- 
levičius.

Kasmet pavasarį Lietuvos 
pagrąžinimo draugija imasi i- 
niciatyvos visų kraštą apso
dinti medeliais, papuošti ir 
pagražinti sodybas bei gyve
namus namus. Čia jai talkon 
ateina įvairios jaunimo orga
nizacijos, skautai, mokyklos ir 
t.t. Taigi, kiekvieną pavasarj 
skelbiamas tėyynės gražinimo 
ir medelių sodinimo šventės. 
Šiemet medelių sodinimo šven 
tė Lietuvoje paskelbta nuo ba- 

! landžio 29 d. ligi gegužės 5 d. 
Sodinamus medelius, papras
tai, pavadina kuriais nors žy 
miais vardais, surištais su Lie
tuvos tų metų svarbiais įvy
kiais. Taip, 1923 metais, šven
čiant Vilniaus miesto įkūrimo
600 metų sukaktuves, buvo

spaudos

gavo medalius už plaukimą: 
A. Girčys, V. Andrulis ir B. 
Janušonis.

būk Draugija Užs. Liet. Kemti paroda, kuriai eksponatų su
šelpianti tiktai 
(“klerikališkas”, kaip tuose 

, laikraščiuose rašoma) užsienio 
feao lietuvių organizacijas. Tokių 

gandų tikslas, matyt, klaidin
ti visuomenę ir mažinti Drau
gijos autoritetą.

Draugijos darbų programe 
ir to programo vykinime dar

Pradžios mokykloje 
Paulo nustatyta švietimo mi
nisterijos programa, egzami
nus išlaikė 15 mokinių. Sao 
Paulo lietuviai yra gavę iš 
Draugijos Užs. Liet. Kemti pa
iniuos savo kultūiinienis dar- nėra buvę atsitikimo, kad bū
dams. (kv.). tų klausiama, kokių tikybinių,

katalikiškas ; siųs invairios lietuvių firmos I . .
ir asmenys užsieniuose. Tiki
masi labai vertingų istorinių 
leidinių. Manoma, kad tų eks
ponatų dalis vėliau pateks in 
Lietuvos Išeivių Muziejų, ku
riam užuomazgy bus padaryta 
Kongrese, (kv.).

D. u. L. R, sužinojo,
Tilžės kalėjime yra laikoma* 
nepilnametis lietuvis Albinas 
Kuncaitis, nemaža dirbęs lie 
tuvybės naudai.

THE POEil LN PRA1SE OF W0RK

dinami medžiai yra pavadin- , Tarp kitų pašto ženklų Jun
ti Klaipėdos medžiais. Šiuo Igtinės Valstijos yra išleidusios 
vardu jie pavadinti todėl, kad ir 5 dolerių ženklą. Įdomu bū-
dabar Klaipėdos gyvenimas la 
bai domina kiekvieną lietuvį, 
kad Klaipėdos svarbesni įvy
kiai randa atbalsio visame pa
saulyje ir kad Klaipėda yra 
Lietuvai langas į platų pašau 
IĮ, o lietuvių tautai yra plau

tų žinoti, kiek amerikiečių y- 
ra matę tokios vertės pašto 
ženklą.

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO 

SILPNIEMS
Žmonės, kurie dėl senatvės arba ki

čini, kuriais ji gali kvėpuoti tokios priežasties jaučiasi silpni ir 
nesveikus, atgauna savo jėgas, svei-

visur sodinami Vilniaus med- tyru, savarankišku jūros oru. . ir pasida.ro stipresni ir gyvesni 
' . . , . I d i po to kaip jie vartoja NUGA-TONE.

t.„.i ziai; 1930 metais, minint Vy- Be mokyklų ir organizacijii, nuga-tone yra pastebėtinas vai- 
RUU . . . ‘ ° d stas dėl moterų ir vyrų, kurte sust-tauto Didžiojo 500 metu mir- šiemet Klaipėdos medžius so | laukė senatvės. Jis padaro juos svei- 

. . . . I kesnlais, tvirtesniais ir priduoda jiemsties sukaktuves, buvo pasodi- Į dins dar Lietuvos kariuomenė, naujų spėkų darbui, jeigu jos esate

nti Vytauto Didžiojo medžiai j Tokiu būdu, šiemet visa Lie-, 
ir panašiai. Į tuva bus apsodinta gražiais

Šiemet visoje Lietuvoje so- i Klaipėdos medžiais. Tsb

Mandžukuo valstybėje, toli
muose rytuose, Cliarbino mie
ste, š. m. balandžio m. 11 d.

Draugija Užsienio Lietuvia- • • . • ■ / insisteigė lietuvių draugija.. . . cijos, kurioms reikalinga pa- ! m +ms Kemti kviečia užsienio lie- i At ■ i • n i os Lkslas suburti visus Malama. Atvirkščiai, taip Drau- , -•tuvius mokytojus vykti savo •• r • r u • ndzukuo valstybėje gyvenan-- J J . gijos oficialiuose spausdimuo- ,s + • • , ..vasaros atostogoms Lietuvon, zui - i • , • nnrp |(1US "Ctuvius, mkurti jiems° ’ se (“Lzs. Lietuviai , DULK. „_ i,,.i . • , nr i iAr . ... , , . ’ . . . mokyklą ir knygyną. Mokyk-Metrastis, statutas), taip ir’ v. 1 los mrengimu rūpinsis Drau-
mano pranešimuose užsienio j 
lietuvių spaudai visur pabrė- 

Knygos Užsienio Lietuviams (žiama, kad Draugija remia 
visas, be jokio skirtumo ir iš
imties, užsienių lietuvių orga
nizacijas, dirbančias lietuvy
bės ir kultūros darbus.

Jei katalikiškos organizaci- 
l jos yra gavusios iš D. U. L. K. 
paramų, tai dėlto, kad jos tos 
paramos prašė. Patartina ir 

l“neklerikališkoms” kultūrinė- 
Įms organizacijoms prašyti pa- 

o,929, už 7,995 lt. lai \ia tik- ranios> nurodant savo atlieka- 
rai graži dovana broliams už- niiJjį darbą, Kur tokių organi-

Mokytojams^— Palanga ar politinių insitikinimų yra 
tos užsienio lietuvių organiza
cijos, kurioms reikalinga pa-

Šiais metais, kaip ir pema 
D. U. L. K. ruošia užsienin 
lietuvių vaikams vasaros ko 

j lonijų Alytuje ir tikimasi, kao 
in koloniją atvažiuos iš invai 
rių vietų bent 40 vaiką, (kv.)

K. Vairai. DABAR

senas arba silpnas, pamėginkite NU
GA-TONE. Po keletą, dienų jūs pa
stebėsite didelį pagerinimą.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Nepriimkite pamėgdžio
jimų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Idealų Liuosuotoją viduriu 2 5c ir 
50c

‘kur Draugija ruoš Palangoje 
paskaitas užsienio lietuvių mo 
kytojams. (kv.).

Draugija Užs. Liet. Remti 
šiais metais dar intensingiau 
šelpia invalidais užsienio lie
tuvių kultūrines organizacijas 
knygomis. Per vienų tiktai ko
vo men. ji išsiuntė joms 5,336 
knygas, viso už 12,690 lt. Tuo
se siuntiniuose daugiausiai bu 
vo mokykloms vadovėlių, —

sieniuose. (kv.). zacijų dar nėra, jos gali susi

Gerkit ir Reikalaukit
Visose Alinėse 

Mutual Trijų 

žvaigždžių 

Kentucky 

Hourbon

ir

Lietuviškoa

Degtinės

Mutual LiquorCo
4707 S. Halsted SL

Tel. YARDS 0803

Kiniečiai labai mažai van
dens geria. Jie bijosi negero 
vandens ir todėl vietoj van
dens geria arbatą, nes virimas’ 
vandens pilnai jį apvalo.

SDKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus
Insurance — Ugnies, Vėsnlos, Automobilių, 

Stiklų ir t. I.

T00K0FF17LBS. 
OF ŪGLY FAT

HEEDED DOCTOR’S ADVICE

%

Visokios Itūsics

pi s

v—------  ---------- ■ ■ - ■

Budrik Furniture Mari
3345 ir 3347 S. Halsted St. 

KITA NAUJA BUDRIKO KRAUTUVĖ
MOTINOS DIENOS

Išpardavimas

Parlor Setai po .................................

GRAŽI LEMPA DYKAI 
Didžiausias pasirinkimas gražių Parlor Setų

Chicagoje nuo .... $29,00 iki $2OO 

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

$30.50

OO

JOHN P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

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

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO BŪDA VOJIMO B-VĖS
RAŠTINĖJE .... <

Mrs. Robert Hlckey, Roseville, 
Calif., writes: "My doctor prescribed 
Kruschen Salta for me—he sald they 
vvouldn’t hurt me in the least. I ve 
lošt 17 lbs. in 6 weeks. Kruschen is 
worth its weight ir. gold.”

Mrs. Hlckey paid no attention to 
gossipers who saitl there was no 
safe way to reduce. She viseiy fol- 
lowed ber doctor’s advice. Why don’t 
YOU?

Get a Jar of Kruschen to-day (lasts 
4 tveeka and costs 'būt a trifle). 
Slmply take half teaspoonful In eup 
of hot water every morning. All 
drugglsts.

Jr

TAUPYTI PINIGUS
Pradėkite taupyti savo uždirbtus pinigus šioje Fe- 

deralinėj įstaigoj. Galima pradėti taupyti nuo 50c į 
mėnesį ir aukščiau. ’

Jūsų pinigai yra apdrausti iki $5,(MM) per Federal 
Savings and Loan Insurance Corporation, YVashing- 
ton, D. C.

Darome paskolas ant pirmų morgičių, atmokėjiinui 
morgičių, pataisymui tiumų ir pastatymui naujų namų, 
lengvais mėnesiniais išmokėjimais.

Raštinė utdara kas dieną.

42 VVEST 23rd PLACE
FederalSavings phone CANal ggg-

WEAK AND SKINN Y 
MEN, VVOMEN

AND CHILDREN
Saved by new Vitaminą of Cod Liv 

Oil in ta*tel,», tablat*.
Pounds of firm healthy flesh inatead , 

bare scrattgy bones! New viyor, vim a..^ 
energy instead of tired listlessneaa ! Steady" 
qulet nervesl That is what thoųsands of 
people are getting through scientiata’ lateat 
diseovery—the Vitaminą of Cod Liver Oil 
concentrated in little augar coated tablete 
without any of its horrid, fishy taate or smėli.

McCoy’s Cod Liver Oil Tablets. they're 
called i "Cod Liver Oil in Tablets”, and they 
simply work wonders. A little hoy of 3, seri- 
ously siek. got well and gained 10% lba in 
just one month. A giri of thirteen after the 
šame disease. gained 3 lbs. the flrst week and 
2 lbs. each wcek after. A young mother vrho 
eould not cat or sleep after baby tame got 
all her health back and gained 10 lba. in leaa 
than a month.

You simply mušt try McCoy'a at onee. 
Remember if you don’t gain at leant 3 lba. of 
firTn healthy flesh in a month get your money 
back. Demand and get MeCo/a-the original 

and genuine Cod Liver Oil Tableta 
T *PP r°ved by Good Houaekeeping 
Institute. Refuae all substitutes— 
inaist on the original MeCoy’a—

T-ZT. there art Done bettar.

AND LOAN AStOCIATION 
or CHICAGO

Ben J. Kazanauskas, raštininkas
■ #

This delicious cheese food is

DIGESTIBLE AS MILK 
ITSELF!

nidden in Velreets'a richlv niU 
Chedilar Ctisme flavor are health- 
protoetive elementą of many fooda.

It's trnoderful for children. Servą 
Kraft Velveeta—to Mndvricfass. ia 
oookcd diabea . .. ojun!

pasida.ro


Antradienis, gegužės 14, 1935

DARIAUS - GIRĖNO 
AERO-KLŪBAS

BROOKLYN, N. Y. — 1934 
lik, liepos mėn. 15 d. Floyd 
Bennett aerodrome per kariš
kų Dariaus ir Girėno pagerbi-

VIETINES ŽINIOS
Iš SĄJONGIEČiy 

SUS-MO
MARŲUETTE PARK. —

mų, Am. Liet. Legijono Da-1 Moterų Sųjungos 67 kuopos 
riaus - Girėno Postas 1 Nr. I susirinkimas įvyko balandžio 
įkūrė Aero-Sekcijų ir pranešė, i 22 d. Apkalbėta daug svarbių 
kad 1935 m. gegužės m. 8 d., | dalykų. F. Burbienėj finansų 
kai sukaks du metai nuo- la- ! rast. išdavė raportų iš kauliu- 
kūnų atvykimo tan aerodro- kais žaidimo pramogos (F. Bu
man, veiks savistovus Dariaus 
ir Girėno Aero Klubas. Aero-

rbienės namuose). Pelno liko. 
Aptarus visus reikalus da-

Sekcija sutraukė apie 16 jau- lykas, rinkta valdyba 1935 m. 
nuolių, energingai dėjo pasta- 'Pirm. išrinkta A. Žagūnienė, 
ilgas sukelti fondų mokoma- nutarimų ir finansų raštinin- 
jam lėktuvui pirkti, kuriam j kė — P. Burbienė, ižd. — B. 
pradžia padaryta ten pat ae- Riubienė.
drome, kur legijonieriai 'J. Ši Nutarta rengti kauliukais
monis, V. Kuras, M. Sabenka žaidimo pramogų kuopos nau
ir A. Povilanskas sumokėjo po 
25 dol. Legijono Seimo metu 
lakūnas A. Kiela sutiko būti 
instruktorium ir š. m. vasario 
mėn. nupirko Sparks lėktuvų.

dai. Vieta — Burbienės namai.
Linksma, kad Moterų Sųju

ngos 67 kuopa pradėjo smar
kiau veikti. Tikimos, kad nau 
ja valdyba, su kitų narių pa-

Gegužės 8 d. lygiai 9 vai. | galba, daug nuveiks kilnių da- 
vakare Posto ramovėje, 262-A i rbų tautai, Bažnyčiai ir savo

Sujungi e tėorganizacijai.llumboldt St., įvyko iškihnin-' 
gas D.-G. Aero Klūbo įkurtu
vių aktas. Atidarius ceremo
ninį posėdį su vėliavomis ir 
ginkluota sargyba, Aero - Se
kcijos nariai susėda salės už
pakaly, legijonieriai viename

” d. Sus-nie persta-- .vn.vju,- , L v
n;..,. • • i 4. i tylos narnos nares: J. Kasciu-me. Pirmininkavo i>osto vadas d

t n.-, , • v v ,, kaitė, H. Jucius ir B. Mikša.J. Ocikas, kuris grįžęs is Pra- , v. , ,
„ - • • , , , , Atsilankęs svečias v aicekauncuzijos karo lauko nuvyko _
t • , ■ . , . skas kviete mergaites pasida-Lietuvon ir tarnavo karo avi-. ° r

SODALIEČIŲ VEIKLA
BRIGHTON RARK. — So

daliečių susirinkimas įvyko 
gegužės 7

n « x w o x s
SUSIRINKIMAS PRIEŠ 

16 SEIMĄ

acijoje. Vyr. Štabo adjutantas 
adv. K. Jurgėla įteikė parū
pintų Aero - Klubui čarterį. 
Čarterį priėmė K. Vilniškis. 
Linkėjimus pareiškė Lietuvos 
gen. konsulas pulk. P. žadei- 
kis, Amerikos Legijono Ch. 
A. Foivler posto Nr. 160 trys 
atstovai, Estijos Nepriklauso-

cijos valdyba. Nutarta lėktu
vo krikštynas suruošti gegu
žės 19 d. ir išvien su legijo- 
nieriais iškilmingai palydėti 
laivan a. a. A. Degutienės, ka- 
pit. Dariaus motftios, karstų.

Po to įvyko vakarienė, ku
rioje kalbėjo legijonieriai, sve
čiai ir Dariaus - Girėno Aero-

mybės Karo Veteranų Lygos |,Z1-, ....._ . j h 'Klubo nariai. Estai ir amen
5 atstovai ir kap. P. Jurgėla, 
Vyr. Vado Padėjėjas, savo, 
Čikagos Dariaus - Girėno Pa
minklo Fondo ir žuvusių la
kūnų giminių vardu. Visos iš
kilmės buvo nufilmuotos. Vie
tos Dariaus - Girėno Fondas 
aukojo Klubui 25 dol.

Ceremoniniai uždarius Pos
to susirinkimų, įvyko trumpas 
Aero - Klūbo posėdis, kame'

rbuoti aukų rinkime Kapinių 
dienoj. Daugelis pasižadėjo.

Iš raporto pasirodė, kad Ma 
rijos šventė gegužės 5 d. gra
žiai pavyko.

Išrinktos dvi atstovės į se
kantį apskr. susirinkimų: S. 
Simonavičiūtė ir S. Sabutytė.

Motinoms pagerbti vakaro 
komisija pranešė, kad darbuo
jasi kiek gali.

Į Š. K. A. R. seimų išrink
tos atstovės: R. Kledytė, 11. 
Lipskiūtė ir A. Norkaitė. Au
kų paskirta $3.00.

Išrinkta komisija išvažiavi
mui surengti: B. Valunaitė, A. 
Baranauskaitė, S. Pauliūtė, R. 
Kledytė.

Kalbėta apie suruošimų pra 
mogos “liike”. A. Norbutaitė 
vadovaus šiai pramogai.

Serga narė F. Sangalaitė; 
randasi ligoninėj.

Šv. Stanislovo dienų pager
btas dvasios vadas kun. S. Jo
nelis. Po susirinkimo turėta 
užkandis, o kun. S. Jonelis ro
dė judamus paveikslus. Irpa

konai nepaprastai stebėjosi lie 
tuvių jaunuolių energija ir pa 
siryžimu, kai depresijos metu 
jaunų vyrų pastangomis pa
vyko įsigyti gerų lėktuvų Ir 
įkurti skraidymo mokyklų, 
kurios auklėtiniams teks kelti 
lietuvių vardų padangėse, Da
riaus ir Girėno pasiaukojimo 
vardan, ir gal teks Lietuvos 
padangėse Tėvynei patarnau-

TOWN OFLAKE ŽINELĖS
Moterų Sųjungos 21 kuopos 

rengtas vakaras, gegužės 5 d. 
gražiai pavyko. Publikos daug 
buvo. Veikalas “Trys Myli
mos” buvo gyvai suloštas. Vi
si lošėjai savo roles kuopui
kiausiai atliko. Šis veikalas il
gai pasiliks townoflakiečių at
minty.

Vakaro pasisekimui dau
giausiai darbavos O. Sriubie- 
nė (pardavė 64 bilietus), A 
Paukštienė (pard. 40), J. Če 
pul i s (pard. 28) ir daug kitų. 
Pirmų dovanų gavo O. Sriu- 
bienė, antrų — A. Paukštienė, 
trečių — J. Čepulis.

Galima tikėtis gražaus pa
rapijai pelno. Rap

ŠNIPO PRANEŠIMAS

Rep.perrinkta buvusi Aero - Sek-1 ti.

Del Infermacljy kreipkite* |:
COSMOPOLITAN TRAVEL Service

Prop. J. AMlAAŽlEJUS 
t M Grand J»„ IreeMyft. N. t.

A. S. TREČIOKAS
147 Adam, St.. N«««rk. N. J.

JOHN SEKYS
433 Perl St„ Hartford, Conn.

VIENY8E TRAVEL ŠUAEAU 
193 Grand St., Brooklyn, N. Y,

G. A. KYBĄ ‘
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon St., WorcettOr. Mete.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SIDABRAS. Frop.
30B W. B'way. So. Boiton, Mik.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
471 N. Maln St., Mentali*. Man

PAUL MOLIS
1710—74tti St.. Ootreit. Midi.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Naujienos
1719 S. Haktad St.. Chicago. II.

OHIO LITHUANIAN PUBUSH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS 
4120 Sop •rior Avė.,

CWl.nd Ohio

G. J. WOSHNER .
2013 Canon St., Pitttburąl,, Pie.

A. VARASIUS
204 All Natlont Bank Buildine 
1100 Canen St.. Ptttaburfk, Pa.

HkMIURI-kMERICAR

EKSKURSIJA 
Į LIETUVĄ

Rengia Ir prižiūri
Lietuviu Laivaltorčlif Agentą 

Sąjunga Amerikoje

Populiariu Kabininiu Garlaiviu

“STUTTGART”
e

Itplaukt tl New Forto
BIRŽELIO 5 d., 1935 
tiestai bo persėdimo j Klaipėdą 

0
TREČIOS KLEJOS MAINOS:

lt HEW TOMO
| KLAIFlDĄ 

(9730

I abi Pusi 
I KLAIPCOĄ it atoai

•I6700
trldedenf Jee«. Velti. Tekle*

LINE • NORTH GERMAN LLOYD 
-

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų Centro sus-mas įvyks ant
radienio vakare, gegužės 14 d., 
7:30 vai. Šv. Kazimiero Aka
demijoj. Visų A. R. I). skyrių 
atstovės prašomos dalyvaut ir, 
jei kuris skyrius^ turi užsili 
kusių narių mokesčių, ar pa
jamų nuo pramogų, prašomi 
sutvarkyt ir atsilyginti. Reiks 
prieš seimų uždaryt Centro 
knygas. Seimas įvyksta, kaip 
žinome, geg. 19 d.

Atstovės prašomos atsivežti 
skyrių sumanymų bei įnešimų 
16 seimui, kad visus galėtu
mėm bendrai aptarti Centro 
susirinkime.

A. Nausėdienė,
A. R. D. Centro pirm

jimo P. Š. parapijos sodalici- 
jai už gražų pavaišinimų per 
Marijos šventę, gegužės 5 d. 
Taipgi gerb. kleb. kun. A. Bri- 
škai, kad taip širdingai mus 
priėmė.

Nors dar tik du metai, kaip 
apskritys įsikūręs, bet jau du 
.'ykiu bendrai šventė Marijos 
šventę ir abu sykiu šventės 
kuo geriausiai pasisekė.

Ona Pužauskaitė, pinu. 
Irena Pakeltytė, kor. sek.

CICEROS ŽINIOS
ŠV. KAZ. AKAD. RĖMĖJŲ 

9 SKYRIUS

PADĖKA

Sodaliečių apskritys šiuo no 
ri padėkoti Nekalto Prasidė

Belandinėjant po Bridgepor 
tų teko išgirsti, kad Šv. Jur
gio parap. choras rengia pa
silinksminimo vakarėlį: kau
liukais žaidimų ir šokius. Tai 
bus užbaigimas žieminio sezo
no. Todėl visi kviečiami atsi
lankyti gegužės 16 d., 8 valan
dų į parap. svet. Kitų parapi
jų choristai irgi kviečiami at
silankyti.

Komisija: garbės pirm. pro
fesorius A. Pocius, L. Sutkus, 
P. Kavalė, J. Beacon ir J. 
Sutkus dirba, kad viskas kuo 
geriausiai pasisektų.

Pirmas d-ovanas siiteikė pi
nigais kun. Šaulinskas ir prof. 
A. Pocius. Kitas dovanas su
teiks biznieriai. Įžanga bus
25c. Šnipas

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS“DkAUOC”
LAIDOTUVIŲ 

r DIREKTORIAI
JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

T C V A 8
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
4340 80. K1DZM AVA.

Š.K.A.R. 9 sk. susirinkimas 
dėl kai kurių priežasčių neįv\ 
ko nustatytame laike, t. y. ge
gužės 7 <1. Atidėtas į antradie
nį geg, 14 d. Visos rėmėjos 
kviečiamos būtinai atsilanky
ti, nes tai priešeiminis susirin 
kioias. Daug dalykų bus svar-

Stoma. Taipgi rėmėjos prašo
mos gražinti vajaus knygutes, 
kurios dar nesugražintos. Prti 
šomos pasirūpinti, kad būtų 
pripildytos. Svarbu, kad šia
me susirinkime būtų pilna at
skaita.

Kauliukais žaidimo piamo- 
ga, rengiama mūsų darbščių 
jaunnmečių rėmėjų su pagel
ba senesniųjų, įvyks gegužės 
21 d., par. saįpje, parapijos 
naudai. Visi nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti. Atsilankusie 
ji bus patenkinti dovanomis.

A. J.

San Marino yra seniausia 
respublika visame pasaulyje ir 
ji savo pradžių gavo prieš 
daugiau kaip tūkstantį metų. 
'Ji randasi vidurinėje Italijoje! 
ir užima 22 ketvirtainių my
lių. Gyventojų skaičius 10,W0.

DAINUOS GIEDRAITIENĖ, 
ANCIŪTĖ, A. ČIAPAS; 
KALBĖS DR. RLOŽIS,

ČALIS KEPURĖ IR 
KITI

Kas antradienį Peoples ra
kandų krautuvės žavi radio 
klausytojus leidžiamais įdo
miais radio prograniuis, nes 
juose dalyvauja rinktiniai dai 
nininkai, muzikai ir kalbėto
jai. Ir šį vakarų kas užsista- 
tys savo radio 7 valandų va
kare ant stoties WGES, sma
giai praleis valandų, nes dai
nuos G. Šidiškiūtė - Giedrai
tienė, Akvilė Ančiūtė, A. Čia- 
pas ir kiti. Kalbės dr. 1. G 
Bložis, D. D. S., dalyvaus juo
kdarys Čalis Kepurė; bus gra
žios muzikos ir kitokių įdo
mybių. Nepamirškit pasiklau
syti. kep. XXX

JURGIS PETKUS
Mirė gegužės 12 d., 1 935 m., 

3:10 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo iš Tauragės aps
kričio, Šilalės parap., Deblių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 46 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Teklę (po tėvais Budrl- 
kaitė), sesers dukterį vienuolę 
M. Kugeniją, brolį Izidorių ir 
šeimyną, brolio dukterį Mari
joną Gestautienę ir šeimyną, 
š\ogerką ir švogerį Agotą ir 
Vincentą ir šeimyną; o Lietu
voje brolį Kazimierą.

Kūnas pašarvotas 2456 W. 
68th St. Tel. REPublic 5697. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 16 d., iš namų 8 vai. 
ryto bus atlydėtas į švč. Pa
nelės Gimimo parapijos baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už Valionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta^ j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
talnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Moteris, Broliai ir 
Giminės.

Laidotuvių direktorius S. i*. 
Mažeika, Telefonas YARiis 1138.

VLADISLOVAS
KRIAUČIŪNAS

Mirė gegužės 11 d., 1935 m., 
4:25 vai, popiet, sulaukęs pusės 
amžiaus. Kilo iš Kauno apskri
čio, Žeimių parap.. Liepos kai
mo. Amerikoje išgyveno '27 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
mylimą moterį Teresę (po tė
vais Krauklaitė), du sūnus: 
Phillip ir Eduardą, dukterį Ja
dvygą, augintinę Marijoną ši- 
kšnaitę, brolį Julijoną ir bro
lienę Marijoną Kriaučiūnus ir 
šeimyną ir daug kitų giminių; 
o Lietuvoj brolį ir seserį.

Kūnas pašarvotas 4614 So. 
Paulina St. Tel. YARds 1946. 
Laidotuvės įvyks ketvirtadienį, 
gegužės 16 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sūnūs. Du
ktė, Broliai, Augintinė ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Eudeikis, Tel. YARds 1741.

VENETIAN MONIIMENT CO., INC.
TV/- išdirbėjai ankstesnės rOSiee pamink

lą ir Grabumuią
-------- o

Didilatula paminklą dirbtuvė 
Chicagoj

-------- o---------
Suvirš 50 metą prityrimo

-------- o---------
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir

taupykite pinigas 
----------- o-------------

Mes atlikome darbą daugeliai 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. W£STERN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIEBĖJAI

SPECIAMS IfiPA.RDAYI.SfAS da
bar iki Vainikų Dienon. 25% NUO
LAIDA ant virių Stock Paminklų, 
Mažų Ir Didelių. Nors turime di
deli stake, patariame rinktis anks
ti Jei norite dAt Vainike Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE .

Vienas blokas | rytus niki 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Re>. PEM8ACODA W11 
BELMOJTT M85

Office; H1DLSIDK 3865
Alfred Roselll, prea Vineent Roaclli,

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS 
Maldaknygės

1. MALDAKNYGE ir PAMALDŲ VjADOVĖLIS,
VĖLIS, audekliniais viršeliais...............................  65c

Paauksuotais kraštais .............................. 75c
Odiniais viršeliais...................................$1.25

2. MAŽAS NAUJAS AUKSO ALTORIUS
Audekliniais viršeliais ................................ 65c
Odiniais viršeliais—paauksuotais kraštais $1.75

3. JĖZUS Mano PAGELBA Didelėmis laidomis
Audekliniais viršeliais ............................$2.50

4. ŠVENTAS DIEVE Didelėmis raidėmis,
Odiniais viršeliais — paauksuotais krašt. $2.00

5. MALDŲ KNYGELĖ (skiriama jaunuomenei)
Kaulo viršeliais ... ..................................$1.00
Odiniais viršeliais................  $1.00

6. MALDŲ RINKINĖLIS
Kaulo viršeliais su sagčiuku ................. $1.50
Kaulo viršeliais be sagčiuko ...................$1.25
Odiniais viršeliais..................................... $1.50

7. ANIUOLAS SARGAS Odiniais viršeliais ...............$1.50
8. PULKIM ANT KELIŲ Odiniais viršeliais, paauksuo

tais kraštais .......................................... $2.50
9. MALDŲ RINKINĖLIS

Audekliniais vnšais..................................... 40ė
Paauksuotais kraštais................   50c

Užsakant knygų už mažiau negu $1.00, pridėkit 5c už per
siuntimų. Perkant už $1.00 ar daugiau vienu kartu, mes 
užmokame už persiuntimų.

“DRAUGO” KNYGŲ SKYRIUS
2334 SOUTH OAKLEY AVENUE

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių | 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTJ 
Turitfie Koplyčias Visose Miesto Dalyse

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

1646 West 46th Street 
Phone BOUlevard 5203

I. F. Eadeikis_ _
LadBwicz ir Siis
1. Liitevicias

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

2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 5927 j

S. P. Mažeika
fl. Masalskis
fl.Petkns
I. f. Radzius
S. M. Stelas

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phon© BOUlevard 4139

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

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

AMBULANCE PATAANAVLMAS DIENĄ IR NAKTĮ
YARds 1741-1742

J. P. EUDEIKIS
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Įvyko Tai, Ko Nesitikėta

Tūkstantinės Minios Užtvenkė 
Vytauto Daržą

ŠIMTAI ŽMONIŲ GRĮŽO ATGAL, NES ATVYKUSIEJI 
VĖLIAU JAU NEGALĖJO PRIE DARŽO PRIVAŽIUOTI

“Draugo” šių metų geguži-;būdu nebuvo galima išvažiuo-

vo pasitenkinę, nes kiti juos 
pavadavo.

Vakarui sutemus, skirstėsi 
žmonės į namus smagiai die
nų praleidę ir gražiai parėmę 
dienraštį “Draugų”. Darbini
nkai prie įvairių biznių, per 
dienų nušilę bedirbdami vaka
re, nors pavargę, taip pat va
žiavo namo dainuodami ir

stovai daro daugiau žalos, ne
gu gero savo nuomonių išreiš
kimu. Jie net suerzina sena
torius, kurie veda išklausinė
jimų.

nė, įvykusi praeitų sekmadie-Į ti. 115 gatvė tarp Crawford ir' džiaugėsi, kad pirma šių me-
nį, tiek sutraukė žmonių į Vy
tauto daržų, kiek jame vienų 
dienų dar nėra buvę. O jei 
būti} į daržų patekę dar tie ši-' 
lutai, kurie vėliau atvykę jau 
nebegalėjo pro automobilius 
prie daržo privažiuoti, ši 
“Draugo” gegužinė būtų bu
vus rekordinė.

Gegužines rengėjai nei ne
sapnavo, kad suplauks tiek 
svieto, o naktį iš šeštadienio į 
sekmadienį ir sekmadienio ry
tų smarkus lietus su perkūni
ja, užliejęs gatves ir namų rū
sius, buvo atėmęs paskutinę 
viltį, kad gegužinė beįvyks, 
nes jei mieste žemesnėse vie
tose vanduo telkšojo, tai jo 
daugiau buvo galima tikėtis 
laukuose, Vytauto darže. Tik

Cicero Av., vėliau išilgai Craw tų “Draugo” gegužinė taip 
fonl ir Cicero vieškelių, kiek netikėtai pavyko.
akis užmatė, stovėjo eilės au 
tomobilių. Vėliau atvykusieji 
nenorėdami už mailės statyti 
automobilių ir pėsti eiti į dar
žų, grįžo atgal, nematę to gra
žumo, to daržo margumo.

Išsiilgusių užmiestinės gam
tos žmonių ūpas gegužinėj bu
vo kuosmagiausias. Tat susi
darė bent keli chorai, kurių 
liaudies dainos skambėjo po 
visų daržų. Jaunimo ir augu
sių tarpe sykiu Vilniaus kal-

“Draugo” vadovybė ir ren
gėjai, be abejo, labai dėkingi 
visiems, kurie aukomis, patar 
navimu ir darbu prisidėjo prie 
gegužinės, o atsilankusiems už 
gražių paramų. Rap.

SVETIMŠALIU BILIO 
REIKALAI

ŽINIŲ - ŽINELĖS
— Socialistų aviacijos diena 

ir vėl neįvyko. Atidėta toles
niam laikui, nes užvakar į La- 
nsingų stebėtinai mažai žmo
nių teatvyko, nors buvo smar
kiai garsinta.

— Į “Draugo” piknikų tiek 
daug privažiavo žmonių, kad 
Vytauto parke vietos pritrū
ko. Automobiliais buvo nusta
tytas visas 115 gatvės kelias 
abiem pusėm nuo Cicero Avė. 
ligi Craivford Avė., Craivford 
ligi kapinių. Tokios žmonių 
minios Vytauto parkas dar 
nėra matęs.

— Šį vakarų, 8 vai. Visu 
šventų parap. salėj, Roselan-' 
de, kalba svečias iš Lietuvos ' 
adv. R. Skipitis. Į šias prakal
bas prašomi atvykti ne tik ro- 
selandiečiai, bet vestpulmanie- 
čiai ir socliicagiečiai.

— Nelaiminga Kriaučiūno, 
garsiųjų sportininkų tėvo, mi- į 
rtis sujudino ne tik toįvnof- 
lakiečius, bet visus Chicagos 
lietuvius.

— Šiandien baigiasi 40 va;, kambaryj, 18:15 vai. vakare, 
atlaidai Šv. Kryžiaus parap. Visi atstovai būtinai atsila
bažnyčioj.

— Reikėtų nepamiršti, kad
birželio 2 d. yra Dariaus - Gi
rėno Paminklo Komiteto ren
giamas didelis piknikas Mar
ąuette parke.

Vakar Cook County bute į- _ Pasirodo> kad adv Jonas 
nebus, Du broliukus ir kitas vyko antras išklausinėjimas j- Brenza yra ne vįen geras ban_
dainas traukė jaunieji ir se- vabbl nuomonių^ svetimšalių kjnįnkas> keį jr geras daini-
nesnės kartos visad jauni mū- b'bo re’babl- Kaip pirmiau njnkas Kadangi beisbolo
sų dvasininkai, biznieriai, pro- ibuvo rasYta Drauge bilio “Į)raUgO„ piknike nebuvo ga-
fesijonalai. Vienam chorui net , sumanytojai aor\\ka^ v\s* SVe Įima lošti, jis suorganizavo

, lyderiu buvo bankininkas adv. |tinisaliai ^piliečiai tur^ tam chorų, jam vadovavo ir solo
ame nietus dammi nusmied J- Brenza’ 0 turavotojų tarpe tikrose vietose užsiregistruoti, dainavo. Jam padėjo kun. Vai-
r us n ui e„Xi uXo «• Vai™-S. daug jvair.y nuo (,r
im vo Z ri,"Caud£ ”, »i, Kežas, * daug pas,penimo. Kezas, Kaledinskas> jaa.
Z dahkuTZažiavo nesįti I™”“ iS 33 iž Vii- Vakar kaip ir pereitąpirma- i^ Nakroši ,!razaitis
gus dalykus išvažiavo nešit). į j dienį, buvo maža kalbeto<1ų už H
i<edanu sulaukti daug žmonių, i ’ a 5; u. .tiražai , -,T.. , __ . y.____. TX Kiti.

'tis, L. Šimutis, I. Sakalas ir'bilh*- Visi 3am P™šinosi. Iš — Rytoj, šv. Mykolo parap. 
salėj kalba L. Šimutis, L. R.Popiet, saulei pradėjus ši 1- eilė kitu L. V. “Dainos” cho-',svetimšalių daugiausia lietu

dyti, visais keliais, vedančiais ro dainininkų ir dainininkių. viai. kėIė bals^’ Vakar Pasiro’ K. Š. A. pirmininkas. Kalbės 
į Vytauto daržų, pasipylė au- J~ 1
tomobiliai; gatvėkariai vienas 
po kito taip pat ėjo pilni vyk
stančių gegužinėm Ir įvyko 
tai, ko nesitikėta. Apie 3 va-,zįn£j pU8ę visos minios suda-

Didelis Šokių paviljonas, ir lenkų ir kitų tautų de- gus reika|ajs 
sporto paviljonas (bowling) legatai, 
buvo užsikimšę jaunimu. Rei- Pas Al. Kiimskį, žinomųAdv. Vasiliauskas kalbėda-
kia pastebėti, kad šioj gegu- 'maa Pareiškė, kad išėmus iš politikos veikėjų, praėjusį se-

lanų darže jau minia ūžėY Ka
dangi dėl lietaus bijota auto
mobiliai statyti darže skirtoj 
parkinimo vietoj, kad neįklim
ptų, tat prisiėjo statyti sau
gesnėse vietose ir pakeliais. Ir 
tiek prisikimšo, kad pinnes- 
niesiems, jei kas norėjo, jokiu

SPORTAS
DIDŽIŲJŲ LYGŲ 

SVIEDINIO 

; REZULTATAI
AMERICAN LEAGUE

Šeštadienio Gegužio, 11, 1935.
Chicago, 13 .........  Boston, 3
St. Louis, 4...........  Pbila, 1
New York, 19 .. Cleveland, 4 

Kiti žaidimai atidėti.
Sekmadienio Gegužio 12, 1935
St. Louis, 3 ......... Boston, 2

Kiti žaidimai atidėti. 
Vakarykščių žaidimu r e zuit.:

Detroit, 3 .... New York, 0
Boston, 2 ..........St. Louis, 1

Kiti žaidimai atidėti.
NATIONAL LEAGUE.

1
Šeštadienio Gegužio, Ii, 1935:
Chicago, 14 ......... Boston, 71

... Cincy., 1' 
Pittsburgh, 0 
New York, 1 
.... Phila., 6 

St. Louis, 2

rė jaunimas.
Skelbimuose buvo rašyta, 

kad bus minkštosios bolės žai
dimas, kad dainuos varg. Sas
nausko choro kvartetas ir di
džiulis Aušros Vartų parap. 
choras. Boles žaisti nebuvo ga 
Įima dėl šlapios aikštės, o cho
rų vedėjai jokiu būdu negalė
jo tokioje tirštoje minioje, lū
žime savo narių “gaudyti”, 
sukviesti. Nieko negelbėjo nei 
garsiakalbiai. Bet žmonės bu-

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti pri žastimi galvos skaudėjimo, 
'tvttiį.iino, aidų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt), atitaiso 
rumparegystę lr toliregystę. Priren- 

Lgia teisingai akinius. Visuose atsitl- 
| kimuostt egzaminavimas daromas su 

elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spedaie atyda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
NedCiloJ nuo lo Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be aktnlų. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Brooklyn, G . 
New York, 3 
Pittsburgh, 4 
St. Louis, )15 
Phila., 5 ...,

25 METĮI PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso- 

į kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Sekmadienio Gegužio 12, 1935

Chicago, 4 ........ Boston, 1
Brooklyn, 9 ......... Cincy., 1
New York, 3 .. Pittsburgh, 1 
St. Louis, 10 .........  Phila., 8

Vakarykščių žaidimų rezult.:
.. Brooklyn, 2Chicago, 3 ... 

St. Louis, 3 ...
Cincy., 3 ........
Pittsburgh, 10

New York, 2 
.. Boston, 1 
... Phila., 1

bilio trečių ir ketvirtų sekei- kmadienį įvyko bankietas jo 
jų, visas registravimas yra dukrelės krikštynų proga. Da- 
beprasmis. Todėl, jis atsiima lyvavo gražus būrelis svečių, 
pirm duotų pasiūlymų, kad re- Kūmais buvo Kumskio brolis 
gistravimas būtų praleistas su su p-nia Voidatiene. Bankieto 
pataisymais. Visi argumentai dalyvavo abeji Kumskių tėvai, 
buvo konkretūs. Raudonųjų at giminės ir artimesni draugai.

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone 
PROspeet 1028

Res. and Office 
2350 Ro. leavitt 8t.

CANal 0700

Tel. CANal 0157
Res. PROspeet 5659

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

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

2 ankštas
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 CANal 0523

GEGUŽINIS IŠVAŽIAVIMAS
Marijonų Koleg. ir Seminarijos 

Chicagos Apskričio Rėmėjų

Sekmadieni, Gegužės - May 26 d., 1935
MARIJONŲ ŪKY

—- ■■■ _ . ----------- ---- ---------- ---------------------------

d., Aušros Vartų parap. mok. Pranciškaus Rėmėjų 2 skyrius 
nepaprastų susirinkimų turės 
geg. 16 d., vakare, tuoj po pa-

nkykit, nes susirinkimas labai maldų, mokyklos kambary.
svarbus. Taipgi bus referatas, 
kurį patieks J. Poška.

M. Brazauskaitė, rast.

SĄJUNGIETĖS IR VIEŠ
NIOS ŽAIS KAULIUKAIS

Marque,tte Park. — Moterų 
Sąjungos G7 kuopa rengia 
kauliukais žaidimų antradienį, 
geg. 14 d., 7:30 vai. vakare, p 
Burbienės name, G94O So. Ar- 
tesian Avė., \(2-ros lubos). 
Įžanga 25c.

Nuoširdžiai kviečia visas 
kuopos sųjungietes atsilanky
ti ir atsivesti viešnių.

Būsime dėkingos, jei ir iš 
kitų kuopų atvažiuos sųjungie 
eių. Tas priduos mums dau
giau energijos darbuotis savo 
organizacijai.

Rengimo Komisija

Pranešimai
L. V. KUOPOMS

L. V. Cliic. apskr. susirin
kimas įvyks antrad., geg. 14

LIETUVIAI DAKTARAI

WEST SIDE. — Moterų Sa-

Valdvba

VEDAMI TARDYMAI

Valstybės senato komitetas 
veda tardymus, kad suradus,

gos susirinkimas įvyks sįva- kaip jaUg yra įsigalėjęs ko-
karų geg. 14 d. po gegužinių nninizinas Chicagos univer-
pamaldų. Visų narių prašome I
būtinai, susirinkti. J _____

Kp. Valdyba j — Laimė ne tik akla, bei
------------ iapakdo ir tuos, kuriuos ii

BRIGHTON PARK. — šv. glosto. Ciceronas

BUICK — 1934. Model 41. Club Re- 
dan, 5 pasaž. su built-ln trunk, 
Tamsiai mėlynas, 5 ratai. Kaip 
naujas lr garantuotas ............ $745

CADILLAC — ’31 — V-12, 6 pasaž. 
Tovin Sedan, wlth real trunk. 6 
drat ratai, wlth white side walls. 
Išrodo kaip naujas iš vidaus ir iš 
lauko Maroon paint ................ $AU5

OI.DS 8— 1933, 4 durį, Sodan, P.lne 
su gold trim, 5 Steel ratai. Labai 
gražus vėliausio modelio karas, au
kštai lobi'lam stovy ................. $515

CHEVROLET - 1932, 5 pasaž. Se
dan, Tamsiai žalias, 6 drat. ratai, 
trunk raek. įgaliai gražus mažas 
karas tobulam stovy ...... $315

DODGE - 1932, 5 pasaž. Sedan. Ma
roon, 6 drat. ratai, tobulas mažas 
karas ............................................ $445

CHEVROLET'— 1933, 2 pasaž. Bus
iness Coupe, 5 drat. ratai, geri ta
jeral, žema mileage. Nerasite ge
resni business coupe.................$395

CADII.I.AC '28 — V-8 5 Sedan, Mė
lynas, 6 drat. ratai, trunk .raek, 
whipcord trim. Puikus karas, ku
ris dar Ilgai tarnaus ............ $195

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

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan, 
Juodas, 5 drat. ratai, seat covers, 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ..................................... $895

PONTIAC — 1934, 2 durų Sedan, 5 
pasaž. Žalias, 5 drat. ratai, labai 
tobulam stovy, garantuotas $595

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutart)

Ofiso telef. BOTTIevard 7820 
Namų tel. PROspeet 1930

Tel. BOVlevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pasai sutarti

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 9900 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
$ Iki S ▼. vakaro

Ofiso: Tol. LAFayette 4017
Rez : Tel. HEMIock fi28fi

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutart)

BUICK — 1932, Victoria Coupe, 5 
pa.mž. Maroon, 6 drat. ratai, Flnisb 
kaip naujas, vienas iš puikiausių 
Buickų mūsų dideliam stake $145

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

OAKLAND - 1931, 5 pasaž. Sedan. 
juodas. Labai gražus karas žetaia 
kaina ............................................ $195

CHRYSLER - 1931, 2 pasaž. Con- 
vertible Coupe, Rumble seat, Tan. 
6 d.rat. ratai. Gražiai išrodantis
coupe tobulam stovy ’ 'i $395

ESSEX — 1932, 5 pasaž. Sedan, Juo
das, 5 drat. ratelį'trniik*«gra.žlat 
Išrodantis mažas sedan .... $325

Tel. GANal 9122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 .ryto
Nuo 1 tkf 8 vakaro 

Seredoj pasai sutarti

Tel. GANal 9122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPnblle 7888

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49th CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv., Ir PStn. 10—9 vai.

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. Ir 8ugat, 2—9 vai.

Office Tel. HEMIock 4848
Res. Tel. GROvehill 0617

7017 S FATRFIF.LD AVĖ.

DR. J, J. SIMONAITIS
2423 W. MARQTTETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Dienomis Tel. LAFayette 579$ 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki B popiet. 7 Iki 9 vak 

Nedėlioję pagal sutarti

LA SALLE — 1980, 6 pasaž. Sedan. 
Juodas 6 drat. ratai. Sis I,a Šalie 
puikiai Išrodo tr yra pirmos rūšies 
visame ............................................ $375

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

BUICK — VTSŲ MODELIU- Maty
kite mūsų dld) staką pertaisytų ir 
garantuotų Buick karų. Visų mo
delių. visokiom kainom.

BUICK ‘30 — Model 488. 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 balansų išmokėkite 
patogiais mėnesiniais mokesčiais.

3848-60 Ogden Avė. - Chicago 
Ci*awford 4100

KONTRAKTORIAI

ŽELVIS BUILDING 00. 
Kontraktoriai

Statom naujus lr talsom senus na
mus. Mūro, cemento, medžio Ir stog- 
dengystės. Lengvi Išmokesėial arba 
cash. Gaisro apkainavlmas — state- 
mental — ant namu tr rakandų.

3358 S. TiITFANIC/A AVĖ.
Tel. BOl Ievanl 6327

LIETUVIAI ADVOKATAI:

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jūsų morgi

čių, bonų. algos lr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
čtus, bonus, namus, ūkės lr biznius. 
Turim apdraudos departamentą. Vie
šas Notaras.

J. NAMON C0MPANY
6755 South Western Avenne

Ofiso Tel.: PROspeet 8378 
Rez. Tel.: HEMIock 8141

DR. J. RUSSELL DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Lietnvia Gydytojaa lr Ohirnrgu 
2500 W. 63rd St

Ofiso vai.: 2 Iki 4 Ir «:SO Iki 8:30 
Seredomis Ir nedSllomle pagal sutart) 
Rez. 2515 W. 69th St. Pagal sutart).

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRglnla 0086

Ofiso vai.: 8—8 Ir 8—8 p. m 
Nedėliomts pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytolas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstas

Gas X-Ray
414$ ARCHER AVĖ., Cor. Franrtseo 
Tel. Office lAf. 8850; res Vlrg. 0689

Tel. Ofiso HOUlevard 591$—14
Ree. VICtory $84$

DR. A. J. BERTASH
Ofleo vai. nuo 1-8: nuo 8:86-8:30

756 West 35th Street

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
1 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 18 vai. ryte, nuo S Iki 8 
vai. po pietų Ir nuo 7 tkl 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 13 

valandai dieną
Tnlofnnaa MIDway SIMO

DR..MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994

Rea: Tel FLAsa 1400
Valandoe:

Nuo 19-18 v. ryto; 3-1 Ir 7-1 ▼. v. 
Nedėldieniala nuo 19 Iki 18 diena

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

_________ TH. CANal 0402

Tel. LAFayette 2057

DR. A. RAUKOS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
8061 West 48rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedale) 
Valandos: nno 2 Iki I vai. vakaro

Seredomis tr nedėiloanfa pagal 
sutarti

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bnnk name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyėlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPublic 9600

Bučernė ir Grosernė
ant romios arba mainysiu. 

4456 So. California Avė.
Tel. LAFayette 2952

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas lr Chirurgas

OFISAS IR REZ
2519 West 43rd Street

Valandoe: Nuo 9 Iki 16 rytais — 1 
Iki 8 popiet — 8 Iki 8:26 vakar*. 
Nedėliomla nuo 11 ryto tkl 1 p.p.

Rez. 1460 No. Paulina St.
Pbone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

Telephone BOVlevard 2866

Joseph J. Grish
ADVOKATAS lr PATARUJAS 

4681 H. ARHLAND AVĖ.
Res 8515 S. Roekwell St.

Phone REPublic 8721 CHICAGO

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

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

Tel. LAFayette 1083


