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PRANCŪZIJA TURI NAUJA MINISTERĮ

FLANDINAS PAŠALINTAS DĖL 
FRANKO PUOLIMO

PARYŽIUS, geg. 31. — 
Prancūzijos parlamento pre
zidentus Fernand Bouisson 
pakviestas į Prancūzijos pr
emjerus. Jis sudarė naują mi 
nisterių kabinetą ir artimiau
siomis dienomis kreipsis par- 
lainentan, kad šis patvirtintų 
naują vyriausybę.

Parlamentas sugriovė prem 
jero Flandino ministerių ka
binetą šiandien po pusiaunak

čio. Flandino vyriausybė griu 
vo dėl franko vertės puolimo. 
Parlamentas už tai kaltino 
Flandino vyriausybę.

Savo keliu Fiandin iki pa
skutinės valandos apeliavo 
parlamente, kad j:o vyriausy
bė būtų palikta, kad jis būtų 
autorizuotas stiprinti franką. 
Tačiau jis nesakė, kokių prie 
monių imsis franko stiprini
mui. Tas jam negelbėjo.

NAUJAS PREMJERAS

Griovusio prancūzų ministerių kabineto premjeras 
Fiandin (kairėje). Centre yra anksčiau atsistatydinęs 
finansų ministeris Germain-Martin, o dešinėje — respub
likos prezidentas Lebrun.

Fernand Bouisson sudarė 
naują Prancūzijos' ministerių 
kabinetą.

20000 ŽMONIŲ ŽUVO ŽEMĖS 
DREBĖJIME INDIJOJ

KARACHT, Indija, geg. 31. 
— Nepaprastai smarkus že
mės drebėjimas ištiko žiemių 
vakarų Indijos dalį. Tik vie
nam Ųuetta mieste anot žinių, 
žuvę apie 20,000 žmonių.

Anksčiau pranešta, kad! 
Qu'?ttoj skandžiai nukentėjęs Į 
ir i arališkų oro pajėgų gar- t 
nizonas — žuvę 44 vyrai.

Svarbiosios kareivinės kiek 
mažiau ištiktos šioje katastro 
fojė. Kareiviai turi eiti poli
cines. pareigas, kadangi žuvę 
dauguma policininkų.

Kol kas dar negalimi grei
ti. susisiekimai su nukentėju- 
sifiis plotais. Imamasi priėmė 
nių, kad ko veikiau pasiuntus 
reikalingą pagalbą sužeistie
siems.

P.a Ųuetta miesto, sakoma, 
skaudžiai nukentėję ir keli 
miesteliai. Kai kurie visiškai 
sulyginti su žemės paviršiu
mi.

VOKIEČIU SLAPTA SU
TARTIS JUJAPONAIS
LONDONAS, geg. 31. — 

Laikraštis Daily Express pa- 
tyręs, kad Vokietija yra pa
darius slaptą karo sutartį su 
Japonija. Sulyg sutarties, abu 
kraštai pasikeičia karininkų 
grupėmis, kad subendrinus ka 
ro veiksmus.

AREŠTUOTAS AUSTRŲ 
VALDININKAS

VIENA, geg. 31. — Austri 
jos slapta politinė policija 
areštavo finansų ministerijos 
aukštąjį valdininką Henkov- 
skį. Kaltinamas susisėbravi- 
inu su vyriausybės priešais 
naciais.

JAPONAI Iš NAUJO 
PUOLA KINIJĄ

ŠANCHAJUS, Kinija, ge
gužės 31. — Japonų vyriau
sybė pastaruoju laiku reiškė 
daug palankumo Kinijai. Sa
vo pasiuntinybę Kinijai pa
keitė ambasada. Kinijos val
dovai negalėjo atsistebėti to
kiu japonu draugingumu.

Po šio gražaus įvykio ja
ponų kariuomenė iš MandžiuĮ 
ko įsiveržė į Kinijos terito
rijas. Paskelbė, kad tas da
roma*’- banditų išnaikinimui. 
Pasireiškus protestams, ka
riuomenė ištraukta.

Bet, štai, prieš porą dienų 
japonų kariuomenės vadovy
bė Mandžiuke pasiuntė uit 
matuiną Kinijai. Kaltina įv
airiausiais nusižengimais pr
ieš Mandžiuką ir Japoniją. 
Reikalauja greitai atitaisyti 
tas visas japonams padary

mas “skriaudas.” Jei ne, tai 
japonų kariuomenė ims verž- 

Į tis Kinijon ir japonų lakū
nai iš oro bombarduos Pei- 
pingą ir Tientsiną.

Japonų vyriausybė dabar 
paremia šį ultimatumą Kini
jai ir reikia laukti naujų ja
ponų veiksmų Kinijoj. Tuo 
būdu japonai dirba už Man- 
džiuko valstybės (buvusios 
Mandžiūrijos) sienų praplė
timą. Tas yra lengvas dar
bas japonams. Kinija yra be
jėgį* prieš galingą japonų ka 
ro mašiną ir nėra kas kinus 
galėtų ginti.

SUVARŽĖ KORESPON
DENTUS

KASPIJOJ ŽUVO 27 
ŽMONĖS

MASKVA, geg. 31. — So
vietų garlaivis “Soviecki Az- 
erbaidžan” sudegė Kaspijos 
jūroje žuvo 27 žmonės.

SUGRIAUTAS PRANCŪZŲ MIN. KABINETAS

PREZIDENTAS ROOSEVELTAS IMSIS 
NAUJOS KAMPANUOS

DIOELI POTVYNIAI 
COLORADOJ

COLORADO SPRINGIS, 
Colo., geg. 31. — Nepapra
stai didelis potvynis ištiko šį 
miestą ir apylinkes.

12 a menų yra žuvę ir ke
liolika dir.gę. Šimtai asmenį] 
neteko pastogės čia, Pueblo 
ir kituose keliuose miesteliuo
se. Daug namų arba sugriau
ta, arba vandens kur kitur7 a I
nuvilkta. * Čia sugadinti gel* 
žinkelių tiltai, išgriauti vieš
keliai ir užlieta elektros ga
minimo stotis. Nėra šviesos, 
pajėgos ir susisiekimai nega
limi.

DIDĖJA MOKESČIAI NEW 
YORKO MIESTE

NEW YORK, geg. 31. — 
Šio miesto pajamų ir išlaidų 
sąmatos piliečių komisija pa 
skelbė, kad miesto išlaidos 
šiemet yra apie 21 milijoną 
dol. didesnės, negu 1929 m.

Šiandien miestas turi 11,- 
218 daugiau tarnautojų ir 
darbininkų, palyginus tai su 
1929 m.

1929 metais privačiai dar
bininkai, imant aplamai, per 
vienerius metus uždirbdavo 
po 1,998 dol., o miesto sam
domi darbininkai po 2,279 
dol.

1932 metais per krizį pri 
račiams darbininkams tekda
vo 1,199 dol. per metus, o 
miesto darbininkams — 
2,486 dol.!

Atsižvelgus į tai, mokes
čiai šiame mieste kaskart di
dėja ir nežinia kas bus da
roma.

WASHINGTON, geg. 31. — 
Prez. Rooseveltas šiandien 
spaudos konferencijoje apie 
dvi valandas nuodugniai svar 
stė vyriausiojo teismo spren
dimą NRA klausimu. Keletą 
kartų sarkastiškais žodžiais 
netiesioginiai atsiliepė apie 
šį sprendimą. Sakė, kad kra
štas žengia ir žengs pirmyn, 
t) teismo sprendimas nurodo 
grįžti atgal į “arklio su brič
ka” laikus.
, Prezidentas pareiškė, kad 
yra daromi planai gelbėti si
tuaciją. Kaip tas bus atlikta, 
dar nėra žinoma. Rasi, nau
jais konstituciniais priedais, 
ar kitomis kokiomis priemo
nėmis.

Gana to, prezidentas parei
škė, kad jis pradės kampani
ją, kad krašto vyriausybė ga
lų gale paimtų savo kontro- 
lėn viso krašto ekonominį ir 
socialį gyvenimą. Ši kampani
ja ims keletą metų ir paga
liau bus laimėta.

KRAŠTO VYRIAUSYBĖS 
TARNAUTOJŲ SKAIČIUS

WASHINGTON, geg. 31. 
— Civilinės tarnybos komisi
jos paskelbtais daviniais, šie
met kovo mėnesį krašto vy
riausybė turėjo 684,918 tar» 
nautojų, iš kurių 97,388 buvo 
Golumbia distrikte, o kiti vi
si — visam krašte. Reikia 
pažymėti, kad minėtam skai- 
čiun neįimta kariuomenė, lai 
vynas, taip pat juridinės ir 
legislatyvės pajėgos.

Demokratų partijos vyriau 
sybė, kaip pasirodo, per du 
metus priėmė 121,431 tarnau
toją daugiau. O ši partija 
savam laike buvo žadėjusi 
mažinti vyriausybės išlaidas.

Karo laiku ši pati demo
kratų partija buvo turėjusi 
917,760 tarnautojų. Bet tai 
buvo karas ir gerieji laikai.

POPIEŽIAUS 78 METŲ 
AMŽIAUS SUKAKTUVES

VATIKANAS, geg. 31. — plyčioje. Jų tarpe buvo keli 
Šventasis Tėvas Popiežius 1 Popiežiaus rūmų nariai ir ar 
Pijus XI šiandien minėjo sa- Į timieji giminės.
vo 78 metų amžiaus sukaktu- ! Pasibaigus Mišioms susirin 
ves. Popiežius yra sveikutėlis kusieji sveikino Popiežių su- 
ir, kaip visados, kupinas en- kaktuvių proga. Kaip tik liai- 
ergijos. gės šie sveikinimai, Šventasis

Tėvas tuojau ėmėsi savo kas
dieninių pareigų. Prasidėjo 
pasitarimai su kongregacijų 
viršininkais ir audijencijos.

Per šias sukaktuves dau
giausia teko dirbti Popiežiaus 
valstybiniam sekretoriui, Jo 
Emin. kardinolui Pacelli. Per 
jo rankas perėjo krūvos 
prisiųstų Popiežiui sveikini
mų iš visų pasaulio dalių. Se1- 
kretorius tai visa turėjo ra
portuoti Popiežiui. Tas pada
ryta ryte prieš audijencijų 
pradžią.

Taip pat šiandien suėjo 56 
metai, kaip Pijus XI įšventin 
tas kunigu, 16 metų, kaip pa
skirtas kardinolu ir 13 metų, 
3 mėnesiai ir 25 dienos, kaip 
išrinktas Popiežium.

Popiežiaus kasdieniniai dar 
bai nenutraukti šiandieninė
mis sukaktuvėmis. Iš ryto Jo 
Šventybė laikė padėkonės Mi
šias savo privačioj koplyčioj. 
Patarnavo du sekretoriai — 
monsignorai. Vos keletas as
menų turėjo laimės klausyti 
Popiežiaus laikomi] Mišių ko-

RYTOJ CHICAGOS BAŽ
NYČIOSE SKAITOMAS 

KARDINOLO LAIŠKAS

REIKALAUJA DEPORTUO
TI SVETIMŠALIUS

RAGINA PABALTIJĮ MO
KINTIS ANGLIŠKAI

PASAULIO LIETUVIU VEI
KĖJŲ ALBUMAS

HOLC IR VĖL PRIIMA 
APLIKACIJAS

Home Owners’ Loan Cor
poration, kuri duoda pagal
bą mažųjų namų savinin
kams, išpirkdama morgičius, 
kad apsaugojus namus nuo 
aprašymo (foreclosure), ko
kį laiką buvo nutraukus nau
jų aplikacijų priėmimą. Tani 
buvo dvi priežastys: 1) Tu
rėta ant rankų apie pusė mi
lijono aplikacijų ir 2) netu
rėta pakankamai fondų.

Aną dieną prezidentas Roo 
seveltas pasirašė kongreso 
pravestą bilių, kuriuo pratę
siama pagalba mažųjų namų 
savininkams. Minėtai korpo
racijai skirta 1,750,000,000 
dol. daugiau fondų.

Du jauni chic&giečiai, CCC Tad §į korporacija, nežiū-
KAUNAS. - Pereitais me-1(CiviHa" rint turimų «alybės aPlikaci*

tais iš Lietuvos i Pabaltijo!lianai’ Stanley Tamuhoms, 19 jų, paskelbė, kad priima dau 
tais iš Lietuvos } ramuiųo m & 3622 ParneU p aT,likaciiu ir tas oriėmi
valstybes buvo išvykęs jauni- ffiau aP»Kaci.ių ir tas pnemi-

Chicagos arkivyskupijos vi 
sose bažnyčiose rytoj skaito
mas Jo Eminencijos kardino 
lo Mundeleino, Chicagos Ar
kivyskupo, svarbus laiškas ti
kintiesiems.

Kardinolas atsišaukia į vi
sus katalikus, kad jie viso
mis išgalėmis sukeltų reika
lingi] fondij arkivyskupijos 
labdaringųjų įstaigų išlaiky
mui.

DU PRIGĖRĖ, VIENAS 
LIETUVIS

ROMA, geg. 31. — Italijos 
diktatorius įsakė suvaržyti 
svetimų kraštų koresponden
tams laisvę, kad jie nepaduo- 
tų “neteisingų” žinių Etiopi
jos reikalais. Įvedama griežta 
cenzūra siunčiamoms j užsie
nį žinioms.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

ASBURY PARK, N. J., 
geg. 31. — Kongreso atsto
vas Martin Dies, dem. iš 
Tex., čia kalbėdamas reiškė 
pageidavimo, kad iš J. Vals
tybių būtų deportuota apie 
3,500,000 svetimšalių, kurie 
čia gyvena neteisėtai.

Jis mano, kad tuo būda 
būtų žymiai sumažintas ne
darbas.

RYGA, geg. 31. — Pabal- 
tijos valstybių — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos, organiza 
eijų draugingų santykių pa
laikymui tarp šių kraštų py
kusiam čia kongrese ragin
tos šių valstybių vyriausybės, 
kad jos į visas mokyklas įves 
tų angliškos kalbos pamokas. 
Sako, angliška kalba yra rei
kalinga tarptautiniams susi
siekimams.

ŠAUKS ORO PAKTUI 
KONFERENCIJĄ

LONDONAS, geg. 31. — 
Užsienių reikalų sekretorius 
Simonas pranešė parlamentui, 
kad Anglijos vyriausybė ar
timoj ateityje šauks tarptau
tinę konferenciją oro pakto 
darymui.

TAIKININKŲ RIAUŠES

NEW YORK, geg. 31. — 
I Vakar apie 15,000 vyrų, mo
terų ir vaikų patraukta į 

, vaikštynes, kad protestuoti i prieš karus. Žygiuotojai sukė
lė riaušes šelpimo biuro prie- 

; šakyje. Policija vos numalši- 
• no riaušininkus.

mo organizacijų narys O. Vė
jelis. Ten jis susipažino su vi
so Pabaltijo ir Skandinavų 
gyvenimu, aplankė ir gavo 
parašus bei fotografijas lie
tuvių veikėjų. Panašiu tikslu 
jis netrukus keliaus ir į Jung. 
Amerikos Valstybes. Ten jis 
aplankys lietuvių kolonijas, 
surinks parašus, (autografus) 
ir fotografijas visų Amerikos 
lietuvių veikėjų. Po to grįž į 
Lietuvą ir čia sudarys viso 
pasaulio lietuvių veikėjų al
bumą, kuris bus padėtas Vy
tauto Didžiojo muziejuje, Da
riaus ir Girėno skyriuje. Tai 
bus pirmas tos rūšies albu
mas Lietuvoje. O. Vėjelis sa
vo kelionės įspūdžius bei pa-

giau aplikacijų ir tas prieini
George Ulbricht, 21 m. amž.. mag bus tęsiamas ne ilgiau, 
prigėrė 26 ežere apvirtus vai- kaip tik iki §io birželio mė. 
Čiai. Jie abu priklausė OCC negįo 27 d.
stovyklai No. 626, Danbnry, Tad jei kuriuos namų sa- 

vininkus spaudžia išsibaigę 
Valtyje buvo dar kiti trys morgičiai ir yra reikalingi 

asmenys, kuriuos suspėta iš- gauti pagalbos iš minėtos 
gelbėti. valdiškos korporacijos, gali

paduoti aplikacijas iki birž. 
m. 27 d. Chicagoj tas apli
kacijas galima gauti HOLC 
ofisuose, 215 W. IVacker Dri-
ve.

Kam reikalinga pagalba, 
tas te pasinaudoja šia proga.

KAUNAS DAUG MODER
NIŠKESNIS UŽ RYGĄ

KAUNAS. — Viešėjęs Kau 
ne Rygos miesto galva Gelmi
nis lab)ai gražiai atsiliepė lat
vių spaudai apie Kauno pa
žangą. Kauno centras jau pa
daręs didelio įspūdžio. Gelmi
nis pareiškė nusistebėjimą lie 
tuvių energijai, kuri iŠ nieko

30 LENKŲ GRĘSIA 
KALĖJIMAS

padarė gražų miestą. Kauno 
tyrimus žada rašyti Lietuvos 1 visiškai negalima pažinti. Jil
laikraščiuose.

ROMA, geg. 31. — Prane
šta, kad Italijos vyriausybė 
paskelbs visų atsarginių mo
bilizaciją — apie 1,400,000 vy 
rų pašauks tarnybon. O arti
miausiomis dienomis Afrikon 
prieš Etiopiją pasiųs dar ap
ie 250,000 kareivių.

virto daug moderniškesnis UŽ 
Ryg*.

Kaune sn burmistru Mer
kiu apsvarstytas klausimas 
dėl ryšių praplėtimo. Arti
miausiu laiku į Kauną išvyks 
Rygos viceburmiatras Kace 
nas apžiūrėti Kauno mieste 
įmones ir įrengimus Ir susi
pažinti su jo pasiekimais.

VARŠUVA, geg. 31. — Lo- 
džiaus miesto 30 tarvbininkų 
gali pakliūti kalėjiman. Jie 
aną dieną savo posėdyje su
kėlė liaušes ir apdaužė kelis 
miesto viršininkus.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Šiandien debesuota; 
numatomas lietus.

I r
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PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 

Metams — |6.U0. Pusei vietų — |3.6t); Trims mėnesiams

visų tų nesusipratimų priežastimi. Reikia 
spėti, taip elgdamies anglai turi kokį nors 
tikslų. Jie visuomet, rodos, Lietuvai buvo

A. Tyruolis

Šeštadienis, birželio 1 d., 1935
",i"F —’'*g
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Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams lr korespondentams raštų regrųilna

lei neprašoma tai padaryti lr nepriaiunčlama tam Uks
ini palto lenkių.

Toms Moras VaMiiriaki Pavyzdys
Jaro spaudimo, kad jie liautųs kištis į Lie-1 
.uvos vidaus reikalus. Bet spauda apie tai I

1 tyli, lyg vokiečių būtų papirkta.
' . i

Įdomu yra pastebėti faktų, kad Ameri-'
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.
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(Tomas Morus paskelbtas 
šventuoju š. m. gegužės 

mėn. 19 d.)
Draugai siūlo Morui gelbėtis 

dviprasme priesaika
1535 m. gegužės 7 d. kara

liaus komisija pakartotinai vo 
rtė Tomų prisiekti, kad kara-

kos didžiųjų dienraščių reporteriai praneša 
kiekvienų smulkmenų iš Klaipėdos krašto, 
kiekvienų gandų aprašo. Dėl to Klaipėda ir 
padaroma tuo “baisiai pavojingu” punktu j Kus yra Bažnyčios galva. Mo 
Europos taikai. Tikrenybėje Lietuvoje, kaip , rus atsisakė. Tada karalius 

Skipitis savo kalbose yra pažymėjęs, to baisiai įtūžo ir mirtis buvo 
daugiau negu spėjama. Susi
rūpino Moraus draugai. Atė
ję ėmė prikalbinėti jį padary
ki tariamų priesaikų. Priesai
koje, kur buvo žodžiai: “bū-

: nėra.

TAIP IR REIKIA

Ramiai priėmė palaiminta
sis šį sprendimų ir tarė:

— Gerai, taigi esu pasmer- i 
k tas mirti; kokia teise, žino j 
Dievas. Pasakysiu laisvai. Per 
septynis metus gilinaus į k Iau 
sinių, kokiais pagrindais re
miasi Romos popiežiaus vai 1 
džia. Ir pripažįstu, kad nė 
pas vienų teologų, kuris buvo 
Bažnyčios pripažintas, nera
dau, jog pasaulietis galėtų bū
ti Bažnyčios galva.

Jis tik gera telinkėjo save 
priešams, ir jau jam nerūpė 
jo žemiškas gyvenimas, ne?

Praėjusį trečiadienį ciceriečiai gražiai pa-' siu ištikimas mano viešpaties matė naujojo gyveninio pra- 
gerbė savo klebonų kun. Jeronimų Vaičūnų ir karaliaus įstatymams”, su- giedrulius:
20 metų kunigavimo sukaktuvių proga. Į tų prasti ne šį žemiškų karalių — Tikiuos visa savo širdi

Dariaus - ta Paminklo Belaukiant
Dideli, nepaprasti žygiai ga-; sidėjo ir prisideda talkon, nes

na retai ištinka. Didvyris tik 
iš daugelio žmonių atsiranda 
ir sužavi kitus savo gabumais, 
žygiu ar svarbiais nuopelnais 
tautai ar žmonijai. Ir mūsų 
tautos gyvenime neseniai įs
kilo du Sparnuoti Lietuviai, 
kurių darbai įrašė jų vardus 
istorijon. Taip, Darius ir Gi 
lėnas įamžino savo vardus. 
.Juos žino visas pasaulis. O 
lietuvių tauta taip juos pa
gerbia, kaip nei vieno savo di
dvyrio ar karžygio dar neger
bė. Kodėl ir už kų?

toks savų didvyrių pagerbi
mas rūpi visiems tautiškai nu- 
sistačiusiems Amerikos lietu
viams. Sunkus 2 metų darbas 
eina prie galo: kertinis pami
nklo akmuo tai patvirtina. Tik 
fondui trūksta jau tik $3,000. 
Dėl to visuomenės parama da
bar kaip tik labiausiai reika
linga. Geraširdis lietuvi! ne- 
sivėluok savo kilnaus dosnu 
ino rodyti. Siųsk tam pamink
lui aukų pinigais, arba įsigyk 
redakcijoje knygų apie Darių 
ir Girėnų už $1.50, arba gauk

Bet kokia pagarba neturi šių lakūnų fotografijų už 50

ATLIK1ME SAVO PAREIGĄ

Amerikos lietuvių visuomenė šių vasarų 
turi svarbių pareigų atlikti. Ji turi pastatyti 
didvyriams lakūnams, Atlanto nugalėtojams, 
paminklų.

iškilmę susirinko labai daug žmonių. Graži ir viešpatį, bet Aukščiausiųjį 
programa, linkėjimų kalbos ir dovanos jau- ĮViešpatį ir Karalių. Morus at- 
dino ne tik patį jubiliatų, bet visus susirin- Į sisakė ir nuo šios dviprasmės 

I kusius. Visi džiaugėsi kun. Vaičūno darbais
Darius ir Girėnas mūsų tarpe augo, dar- Bažnyčiai ir Tėvynei.

bavosi, rengėsi prie didžiojo žygio lietuvių 
tautai išgarsinti ir, atlikę savo garbingų ke
lionę, planavo vėi musų tarpe apsigyventi. 
Tačiau likimas pastojo jiems kelių. Atlikę 
ilgų ir pavojingų kelionę per platųjį vande
nynų, tragingai žuvo Soldino miškuose neto
li nuo Tėvynės Lietuvos.

, Mes neabejojame, kad jų brangi atmin
tis pasiliks mumyse gyva tol, kol mes gyven
sime. Tačiau to neužtenka. Reikia, kad ir 
būsimoms Amerikos lietuvių kartoms kas 
nors primintų apie dviejų sparnuotųjų Chi
cagos lietuvių garbingųjį žygį ir jų nagin
gųjų; mirtį. Tam reikalingas paminklas, ku
ris visiems, ir lietuvių ir kitataučių jauni
mui primintų, kad du lietuvių tautos sūnūs, 
du drąsuoliai — Darius ir Girėnas ir mir
ties nepabūgo, kad iškelti lietuvių vardų pla
čiame pasaulyje. - •.

Tas paminklas turės ir kitų reikšmę — 
jis turės priminti, kad ir lietuviai dėjosi prie 
aviacijos išvystymo.

Dariaus ir Girėno paminklo pamatai bu
vo prakasti gegužės mėn. 5 d. su tinkamo
mis iškilmėmis. Paminklo statymo darbas 
jau varomas pirmyn. Bet, kaip paminklo 
statymo komitetas praneša, tam tikslui dar 
trūksta ketvertos tūkstančių dolerių, kuriuos 
reikia sukelti birželio mėnesyje. Dėl to, kad 
surinkus bent dalį paminklo fondui trūksta
mų pinigų, rytoj yra rengiamas piknikas 
Marąuette parke, Chicagoj, kur yra statomas 
paminklas. Labai svarbu, kad į šį piknikų 
suvažiuotų daug žmonių ir kad kiekvienas 
itetuvis prisidėtų su didesne ar mažesne tu 
ka, prie šio,svarbaus reikalo. Keturių tūks
tančių dolerių sumų viena diena galėtumėme 
sudėti, jei visi, kas tik galime, šių savo tau
tinę pareigų atliktume — savo aukų Dariaus- 
Girėno paminklo fondui įteiktume. Padary
kime tai rytoj, neatidėliokime.

Ryt lygiai tokia pat iškilmė bus Gimimo 
parap. salėj, Marąuette parke. Ten bus pa- 
gerbianias tos parapijos organizatorius kun. 
Aleksandras Baltutis. Neabejojame, kad su
sirinks gausingas būrys parapijonų ir vei- 

. Rėjų, kad pagerbti darbštų kunigų, per 20 
įmetu tiek daug gražių darbų nudirbusį.

RŪPINASI KLAIPĖDA

Klaipėdos kraštus, matyt, vis dar tebė
ra tuo punktų, į kurį viso pasaulio akys yra 
atkreiptos. Spauda beveik kasdien vis turi 
kų nors pasakyti, kad mažytis Klaipėdos 
kraštas yra pavojingiausia vieta Europos tai
kai. I V.

Vokiečių laikraščiai vis dar tebeplūsta 
Lietuvų ir teberašo nesąmones apie tai, būk 
tai Klaipėdos klausimas dar nesųs išrištas. 
Tas kraštas jiems priklausąs ir tiek. Apie 
santykių pagerinimą su Lietuva hitlerinin
kai įr kalbėti nenorį.

Paviršutiniai žiūrint, išrodo, kad ir an
glai yra pakrypę vokiečių pusėn. Jie darų 
spaudimo į Lietuvą, kad ji švelnintų savo 
politikų su naciais Klaipėdos krašte. Tokiam 
nacių nusistatymui pritariu prancūzai ir ita
lai. ' ■ ‘ Į

Mes vis dėl to nemanom, kad anglų po
litikai nuoširdžiai kalba apie darymą spau-

mi, kad su jumis, kurie mane 
pasmerkėt mirti, kada nors 
draugiškai susitiksiu danguj

priesaikos, sakydamas: “Aš nesibaigiančioj laimėj. Teesie 
turiu tai siekti, ko iš manęs Dievas su jumis ir su mane 
reikalauja, o ne tai. kų aš gal- valdovu ir karaliumi ir teduo- 
voju. Siekdamas aš negaliu da jam ištikimus patarėjus! 
nei savęs nei kitų apgaudinė- į bkaudu3 persiskyrimas su 

savo šeimati
Draugai jį labai mylėdami

ir gailėdamiesi gundė toliau į k>° bankinį vedė atgal j 
sakydami, kad ir kardinolas;Tauerio kalėjimų. Pakelėj jc 
Fišeris šitaip prisiekęs ir pro-|laukė duktė_ Margareta. Pilna 

Mes su pasitenkinimu konstatuojame fa- j Vokely, pasirašęs. Morus atsa- i^o^sio laukė ji savo tėvo, bv- 
ktų, kad, ačiū Dievui, jau susilaukėme tų! j-ėJiems: “Jeigu jis ir iš tik- j°dania> ar ii dar kryyU pama
laikų, kuomet ir mes, lietuviai, pradedame 
įvertinti tuos veikėjus, dvasininkus ir pasan- 
iimnkus, kurie savo pasišventimu visuome
nei to įvertinimo ir pagarbos užsipelno. Tokiu 
pasielgimu savo veikėjus paraginame ir to
liau dirbti ir vadovauti ir jaunesniems duo
dame akstino eiti senesniųjų veikėjų pėdomis.

rųjų prisiekė ir pasirašė, kad gautų*paskutinį pa
aš nei prisieksiu, nei pasira- įminimų. Kai tik jį pamatė, 
šysiu”. 'bėgte bėgo pas jį, negalvoda-

Kadangi Morus buvo nepa, ima aPie saVe ir nepaisydama 
lenkiamas, bandyta jis kaip ’ žmonių, ir pro žmonių sprūs

būti tuščia, nesąmoninga. Gy
vendamas civilizacijoje, žmo
gus turi gerai žinoti, kų ir už 
kų gerbia, aukština. Ir minė
tus du Sparnuotus Lietuvus į- 
vairiais būdais pagerbiant, rei 
kia gerai nusimanyti: už ką 
mes juos taip keliame į gar
bės padangę. Argi tik už nepa 
prastai drąsų žygį, nenauju 
lėktuvu nugalėjus vandenynų, 
ir už tragingų mirtį prie pat 
Lietuvos? Toli gražu, ne. At
lanto pergalė — tik paskuti
nis didžiausias jų žygis, ku
lis apvainikavo visų jų abie
jų gyvenimų, darbus mūsų tau 
tai bei aviacijai ir jų patrijo- 
tiškų dvasių, lr prieš 1933 me
tus jiedu pasižymėjo savo dar
bštumu, pasiaukojimu ir drų- 
sa. Daugelis jų darbų paaiš
kėjo tik po liepos 17 dienos. 
Tai visa aprašyta ir paveik
slais parodyta knygoje “Spa
rnuoti Lietuviai Darius ir Gi

cn. Tie visi pinigai (aukos lr 
pelnas iš knygos ir fotografi
jų) eina šio paminklo staty
bai. Taigi, ir tu, skaitytojau, 
būk*to gražaus paminklo sta
tytojas. Juk didžiuojies, kad 
Darius ir Girėnas tokiais gar
siais didvyriais tapo, o jiedu 
priklausė prie tos tautos, kaip 
ir tu. Didžių garbę ir garsų 
jiedu laimėjo savo tautai ir ka 
rtu tau, tos tautos nariui. UŽ 
tai visa jiems atsilygink nors 
tuo, kad jų gyvenimų — dar
bus pamatysi ir kad prisidėsi 
prie svarbaus paminklo staty
mo toje žemėje, kur Darius ir 
Girėnas gyveno, skraidė ir iš 
kur LITUANIKA pakėlė pa- 
vojingon aukštybėm

Ne girtis manau, kaipo mi
nėtos knygos autorius. Tik 
primenu reikalų gerbti Darių 
ir Girėnų ne tik paminklų sta
tymu, bet ir jų darbų pažini
mu. Jei ir daugiau knygų 
švies šių didvyrių asmenybes, 
visos jos bus skaitytinos, nes 
turime gerai nusimanyti, už 
kų lenkiame prieš juos savo 
galvas. O lenkti su pagarba

tę ir sargybų, kuri jį buvo ap 
supusi ietimis, ji prasiveržė ir 
visų žmonių akivaizdoj apka
bino savo tėvų, glaudėsi prie 
jo kaklo, bučiavo jį, tekarto- 
dama tų vienų žodį: “O tėve! 

• O tėve!” Jis* džiaugėsi tokie 
ryti. Esu ir būsiu karaliaus i§_ kai'štu jausmu ir tokia didele

nors apkaltinti Kromvelis rei
kalavo, kad jis pripažintų ka
raliaus viršenybę bažnytinių© 
se dalykuose.?J^jJrus atsakė: 

— Pirmiau šiuo dalyku aš

Kun. Baltutis ir kun. Vaičūnas yra ne 
tik pavyadingi kunigai irkleboųni, bažny
čias ir mokyklas pastatę, Bet labai glaudžiai 
susigyvenę su visu mūsų tautiniu ir visuo- riešai pasakiau, ir nerandu 
meniniu gyvenimu šiame krašte. Nerasi svar- priežasties tai antrų kartų du
besnio tautos ar visuomenės reikalo, prie ku
rio jie nebūtų prisidėję. Dėl to visi jiems ir 
linki geriausios sveikatos ir ilgiausių metų.

SKAUDUS PRANAŠAVIMAS

tikimas valdinys ir kasdien 
meldžiuos už jį *ir tėvynę.

Nors Kromvelis būtinai no
rėjo išgauti kų nors įtariamo, 
tačiau Morus ajHciai^ prisipa 
žino nieko nepeįkiųs, niekam“D-va” pranašauja, kad: “Išgirsim ku

rių dienų, po visų ‘išleistuvių’, kad. Vaitkus 
laimingai parašiutu iššoko iš to pabūklo, ir 
tuo baigsis “antrojo skridimo’ toulkijada.” 
fris pranašavimas yra skaudus ypač tiems, 
kurie skridimui ir dirbo ir aukojo. Mes vis 
dėlto linkime Vaitkui skristi ir perskristi,
jei jo lėktuvas yra tinkamai prirengtas to- .
.. .... . TT» ji- > ties, kančios u jau buvo įsmo-kiani skridimui. U z 35 tukstancius doleriu .. . .
...... , ,. ...... ' kiusios jos nebijoti. Todėl kabelis lėktuvus buvo galima nupirkti ir jren- # j

gti kelionei per Atlantikų. Bet visuomenė
ligšiol abejoja (ir turi pagrindo abejoti), ar 
socialistai ir vienų įrengs. Mat, socialistams 
savi reikalai ir biznis pirmoj vietoj, o tau
tos ir visuomenės paskutinėj. Taip pas juos

rielinkįs pikta, bet visiem vi 
sa gera, meldžiąsis už kara
lių ir visus, ir jeigu tuo bū
du negalįs išgelbėti savo gy
vybės, tai jos ir nenorįs gel
bėti. Būdamas kalėjime jis 
jau buvo pripratęs prie mir-

'raliaus pasmerkimas jo nega
lėjo gąsdinti.

Morus neteisingai apkalti
nama* viešai teisme

Liepos 1 d. buvęs Anglijos

rėnas 99

Mielas lietuvi! Soldino tra
gedijos sutrenktas, tu su gi
lia pagarba nulenkei galvų 
prieš Darių ir Girėnų. Bet ar

meile jam ir davė jai savo pa
laiminimų. Paskum dar pasa
kė, kaip jis kenčiąs, ir nors 
esąs nekaltas, tačiau nebe Die
vo valios tai atsitinką.

Jis pažino jos slapčiausia 
mintis ir patarė jai pasiduot; 
šventajai Dievo valiai ir kan
triai laukti jo mirties. Bet, pa 
sitraukusi ir praėjusi gal de
šimt žingsnių, ji pasijuto tuo 
atsakymu nepatenkinta, lyg 
r.ebesusilaikjdama iš meilės 
tokiam garbingam tėvui, ne
paisydama žmonių susigrūdi
mo, vėl bėgdama grįžo atgal 
ir dar kartų prisiglaudė prie 
jo krūtinės ir išbučiavo jį. Jis 
netarė nė žodžio ir susivaldė 
bet ašaros tekėjo iš jo akių 
ir nedaug buvo minioj, kurie 
būtų galėję susilaikyti nuo a 
šarų, neišskyrus nė budelių.

Nužudymo išvakarėse kara
lius dar kartų atsiuntė pasiu-

buvo seniau, taip tebėra ir dabar. Tuo at- knnc|erįg buvo apkaltintas va-
___* 1 *  TL .n. U-.. J-1. -L-k lmb 1 A

Ištylės išdavimu. Kančių pa
laužtas, lazda pasiremdamas, 
jis pėsčias ėjo iš Tauerio j

perskristi. Priežodis sako, kad neik su vėl- leUn9 plau(ai buv0 praž;,ę> k>d j, atverstų
niu obuoliauti, apsigausi. Su socialistais ap-,,eidas isbalęs ir į(lubęs> bM prie sav0 naujos ..evBng,U. 
sivyle ir lakūnai ir visuomenė. 'dvasia tvirta kaip ir seniau, jos”. Tačiau ir šie paskutinie-

• • * Buvo perskaitytas kaltinama-1 ji bandymai liko be pasėkų.
Antrojo transatlantinio skridinio organi Į sis aktas ir po to paskelbtas Bet buvo pranešta, kad kara 

zatoriaius “Dirva” stato tokį klausinių: “ar-mirties skelbimas, kuris buvo liūs iš ypatingos malonės jo 
socialistai pirko ir įrengė tų lėktuvų skri- toks:
dimui per Atlantikų ar tik parinkimui iŠ, _ Jfls j fca
jūsų aukų ir paskui sudaužymui, kiek nors į , T . ,, „

pakilusi” Atsakymo į šį klausim, ”D-, jj"™ ^^i ’ ’ a,«kS:
va”, žinoma, nesusilauks. . } x. , „ i —Dėkoju karai’ » f L-tano aikštę, kur Jus supiau- x _

slys peiliais ir parblokš antj™?1^’ 
žemės, bet dar būsit gyvas.
Tada... Jums patiems matant ka<1 J>» /.sus- mano draugu, 
išplėš vidurius. Pagaliau Jūsų “P^ugolų nuo panamų malo 
galva bus nukirsta, kūnas su- *r
kapotas į keturius dalis ir pa- Paskutinės valandos mirties 
kabintas ten kur karalius įsa-1 vietoje
kyg, ir Dievas tegul pasigaili' 1535 m. liepos 6 d., 9 vai
Jūsų sielos. ryto, turėjo būti Įvykdyta mi

žvilgiu pažangos jie nepadarė. Jei lak. Janu
šauskas ir Įeit. Vaitkus su jais nebūt susi
dėję, jau kelis kartus Atlantikų būtų galėję

Imperialistai .japonai vis dar nenurim
sta. Ateina pranešimų, kad jie rimtai cs* 
pasirengę ir vėl užpulti Kiniją. Beveik ne
tenka abejoti, kad jie, ar anksčiau ar vė
liau, tai padarys. Kažin ar atsiras jėga, kuri 
galėtų sulaikyti japonus nuo jų užsimojimo,

dimo į Lietuvą pakeisti nusistatymą link i Kol Kinija pasiliks tamsi ir neorganizuota, 
Klaipėdos vokietininkų, kurie kaip tik yra ; tol Japonija jų išnaudos ir užpuldinės.

nužudymų su nepaprastomis 
kančiomis pakeitęs švelnesne 
mirtim — galvos nukirtimu. 
Morus atsakė:

iui už jo ge- 
o šypsodamasis pri 

— Bet prašau Dievą,

žinai, kų jiedu veikė dar šia- Į galvas prieš juos — tikrai y- 
me pasaulyje? Ar žinai, kaip jra už kų; jie buvo didelių ir 
jiedu tarnavo savo tautai ir i Įabai naudingų tautai darbų
aviacijai? Gal tik šį tų girdė
jai apie juos, bet dar nesusi-

vykdytojai. Tad nors dabar 
susipažinkime su jais iš jų da-

pažinai su jų gyvenimu, žy- jrbų, laiškų, o taip pat iš mū- 
giais ir sunkiu darbu, besire- Sų visuomenės vadų pareiški- 
ngiant kilti viršum Atlanto. [mų įr kįtų tautų spaudos. Tau 
To viso nežinodamas, negali j tieti, labai stebėsies, jausda- 
suprasti, KAS jiedu buvo ir
KAS jiedu dabar mums yra.
Todėl reikia pasiskaityti mi
nėtų knygų.

Gegužės 5 d. čikagiečiai pa
dėjo kertinį akmenį seniai lau 
kiamam paminklui. Ant to ak
mens šių metų liepos 17 d. 
išaugs įspūdingas paminklas 
Dariaus ir Girėno didvyrišku- 

, mui pažymėti. Tų paminklų 
stato plačioji Amerikos lietu
vių visuomenė, vadovaujant 
paminklo komitetui. Tas me
no kūrinys bus ne vienų či- 
kagiečių nuopelnas. Ir kai ku
rios kitos kolonijos mielai prl-

i rtis. Išbalusiu ir įdubusiu vei
du, ilga žila barzda, raudonu 
kryžiumi rankoj, nuolatos pa- 

, keldamas akis į dangų ėjo ka
nkinys į ešafotų — mirties 
vietų. Kelyj pasiūlė jam vie
na moteriškė taurę vyno. Mo
rus dėkodamas- atsisakė ir ta
rė:

— Kristus kentėdamas gėrė 
ne vynų, bet tulžį ir aetų.

Pasiekęs ešafotų, Morus ta
rė:

— Broliai, jūs būkit man 
liudininkai, kad mirštu šven
tosios katalikų Bažnyčios ti
kėjime ir kaip ištikimas Dievo 
ir Karaliaus tarnas.

mas, kaip Tavo akyse augs ir 
skaisčiai nušvis tos milžiniš
kos dvi asmenybės. Po to tik
rai dar daugiau įsidegsi da- 
riška - girėniška dvasia ir 
būsi žymiai naudingesnis sa
vo tautai. O savo darbštumu 
pastūmėsi Lietuvos Pažangos 
Ratų ir sustiprinsi savo tau
tų.

Neužmirškime, kad LITUA
NIKOS žygis parodė ameri
kiečių lietuvybės jėgų. Neleis
kime tai jėgai nykti, nes jų 
sudaro mūsų visų dalyvavi
mas tautiniuose darbuose. Ei
kime Dariaus - Girėno keliu įI
šviesių ir didžių lietuvių tau
tos ateitį I P. Jurgėla

Droškomos dujos nėra nau
jas išradimas. Senieji graikai 
irgi vartojo dujas apsigyni
mui nuo priešų. Vienas atsiti
kimas buvo ginant Platėjom 
miestų nuo spartų, kada sie
ros dujos buvo vartojamos 
priešams nugalėti.

KAUNAS. — Prof. Blažio- 
apskaičiavimu visoje Lietuvo
je yra apie 2,000 proto ligo
nių. Kalvarijos psichiatrinė 
ligoninė gali sutalpinti tik 
ketvirtųjų dalį visų ligonių.
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20 METŲ KRISTAUS KUNIGU
Ketvirtadienį, gegužės 29 

dieni}, sukako lygiai 20 metu, 
kai trys jauni lietuviai tapo. 
Kristaus vvnyno darbininkais. 
Tarp tų trijų buvo visiems lie ' 
tuviams gerai žinomas uolus j 
kunigas, tikras patrijotas ir, 
visuomenės veikėjas, kun. A- 
leksandras Baltutis, Marąue
tte parko lietuvių katalikų ba
žnyčios klebonas.

Gerb. Kun. A. Baltutis

gyvenamoji vieta ir gan di
delė salė. Kaip visi žinome 
toks statybos darbas daug kai 
nuoja. Daug reikia paskolos 
užsitraukti, bet į tokį trumpų 
laikų jau yra išmokėta virš 
$l(X),000 tos užtrauktos sko
los.

Tai yra sėkmės gerb. kun. 
A. Baltučio nenuilstančios da

ma ruošimasis dalyvauti retų
sukaktuviij bankiete. šeimini
nkės viskų daro, kad vakario 
nė pavyktų, kad ji ištikrųjų 
atsakytų toms sukaktuvėms. 
Be to, rengiama gražus mu
zikali* ir vokalis programas. 
Parapijos choras, vadovaujant 
varg. B. Janušauskui, stropiai 
mokinasi, kad kuo gražiausiai

riaus - Girėno Pam. komiteto 
narius, lietuvius biznierius ir 
kolonijų veikėjus), galėsite 
laimėti didelės vertės dovanų.

Taigi, būtinai atsilankyk į

Kviečiame

rbuotės. Be abejo, Marąuette pagerbtų savo dvasios vadų 
Parko lietuvių parapija darys ; Tikietų platinimas visoj ko
kas kart didesnę pažangų, nes, lonijoj sparčiai eina. Visi, y 
kur randasi žmogus pilnas e- ’ patingai biznieriai, stengiasi 
nergijos, ten vis randasi pa- iš anksto įsigyti, kad turėjus 

Trumpu laiku matysi- ; rezervuotų vietų.

šį garsųjį piknikų, kur paten 
kinsi savo sųžinę paremdama- Yra Vls* 
kilnų darbų, parodysi, jog uV Gudas, 1. Gubista, St. Stn 
siineni ir gerbi mūsų didvy nulis, \ 1. Šemetulski?, P. Va
rius Darių ir Girėnų, laikų pr.; rakutis, K. Šerpetis, VI. Ci- 
leisi maloniai ir linksmai, nes bulskis, K. Raila, M. Misiu-

AMER. LIET. KATALIKŲ STU
DENTŲ IR PROFESIJONALŲ 

SĄJUNGOS
EKSKURSIJA

Ryt “Rūtos” darže links
mas piknikėlis katalikiškos 
spaudos platintojų. Komisijoj 

“Draugo” agentai:

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

Gerb. kun. A. Baltutis gimė 
Garždų apskrity.)', Žemaitijoje, I 
birželio 15 <1., 1885 metais. Jo, 
tėvas buvo Petras Baltutis ir 1 
motina Elena (Juknevičiūtė), j 
Neužilgo po jauniausio sūnaus, i 
užgimimo, gerb. kun. Aleksan
dro, jo tėvai persikėlė į Nau
miestį, kur jis gyveno iki 1898
metų. Čia pat jis atliko pra- 1______________________
dinius mokslus. 1898 metais į parapijoje tebuvo tik 40 lie- 
\erb. Jubiliatas persikėlė į tuviškų šeimynų. Visoj para- 
Skotijų. čia keletu metų pra- 'pijoje radosi 8 tautų mišinys, 
gyvenęs, jis toliau keliauja. • Gegužės m. 14 d., 1917 m., 
1902 metais mes randame jį kardinolas Mundelein jį ski- 
Amerikoje. Atvažiavus į Ame- ria į naujų vietų, į tikrų lie- 
rikų jis nekuriam laikui pa- tuviškų parapijų, Šv. Kazimie- 
siliko Pittsburglie ir 1902 m. ro, Chicago Heights, Ilk Ši 
atkeliavo į Cbicagų. Chicago- parapija buvo skaitlingesnė; 
je jis apie tris metus mokosi J joje radosi 150 šeimų, bet, de- 
anglų kalbos ir kartu dirba i ja, tuomet baisiai suįrusi. Bet, 
krautuvėje užimdamas parda- į tas nebaugino naujai paskirto 
vėjo vietų. Jo noras pakilti Į klebono; jis įstojo į darbų ir

bus gražus programas, o, pa 
sitikėdamas savo laimės žvai 
gždei, Ir.Vnėei M ilingų dova 
nų. K

nas, A. Švilpauskienė, J. Žvir
blis, K. Gaubis. Viskų turi 
gerai prirengę ir laukia daug'
svečiu.

aukščiau, pasiekti aukštesnių 
mokslų jį nuveda į Detroitu,

vasario m. 1921 m. jam išva
žiuojant užimti vietų didesnėj tutis yra nariu šių draugijų: 

kur jis Uigb School studijas parapijoj, randame Šv. Kaži- Šv. Antano Labdarybės, Šv.
Kazimiero Akad. Rėm. ir Ma-atliko Šv. Ciriliaus ir Meto- miero parapijų daug geresnėj 

dijaus seminarijoj. 1907 m. į-! padėtyj. Jo trečias paskyri- 
stoja į Valparaiso universite-I mas buvo Šv. Mykolo parapi- 
tų, kur du metu mokosi. 1909 į,ia, Nortb Sidėje, kuri turėjo
m rudenį arkivyskupas Qul- 
gley priima gerb. Jubiliatų į 
Chicagos arkidiocezijų. Tais 
pačiais metais vyskupas jį iš
siunčia į Niagara universite
tų, kur keturis metus išbuvęs

Iki bankieto beliko tiktai 
kelios dienos. Visi iš anksto 
apsirūpinkime tikietais, kurių 
galima gauti pas kiekvienų 
parapijos komitetų.

Ieva Lukošiūtė

AR PASITIKI SAVO LAI
MĖS ŽVAIGŽDEI?

zanga
me naujausių lietuviškų baž- j 
nyčių, kuri mums visiems lie
tuviams suteiks kuo pasigirti.

Visuomeniniam darbe mes 
taip pat pažįstam gerb. Jubi
liatų. Jis priklauso prie dau
gelio lietuviškų draugijų ir 
daug kur užima vadovaujan
čių rolę. Jo visuomeninio dar-, 
bo meilę mes galime matyti 
jo studentavimo laikais, kai
kartu su kitais senosios Sta-, Atsilankyk į Marquette Pa. 
dent, organizacijos orgamza- rk? birMo „ kar bns 
tornj vardais mes randame ,r njkag Dariaus jr Qir_no 
gerb. kun. Baltučio vardą. Fe- min|.|o statvm<) 
deraciios darbuose irgi gab-^
ma matyti jo darbštumo. Pa Jūsų atsilankymas ne vien 
minėsiu tik keletu draugijų parems gražų ir kilnų darbų, 
prie kurių gerb. Jubiliatas .pri bet ir patiems bus pelningas.' 
klauso, nes visų negalim iš- Su įžangos bilietais (kurių j 
vardinti. Gerb. kun. A. Bal- galima gauti dykai pas Da 1

rijonų Kol. Rėm. Garbės na
rys, Lietuvos Vyčių, “Drau
go” bendrovės narys, Šv. Ka- 

Po tam, kardi- zimiero kapinių iždininkas ir 
LRKSA. ir kitu.

250 šeimynų 
nolas, matydamas jo kūrinio 
gabumus, išrinko gerb. Jubili
atų suorganizuoti naujų lietu
viškų parapijų, Marąuette Pa
rke. Tai buvo pavasaris 1927

ĮUįĮ!
ĮĮŠĮ
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Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

TeL YARDS 0803

Moderniškuoju motorlaiviu
“GRIPSHOLM”

Išplaukia iš New Yorko 
LIEPOS 3, 1935

Per Gotlieiiburgų, Švediją
Keleiviai išplauks iš Stockhoirno 

nuuju modernišku laivu "MARIE- 
HOLM". per Baltijos jūrą, J KLAI
PĖDA. Kelionės laikas 24 valandos.

Ekskursija užgirta
LIET. liAIV. AGENTU SĄJUNGOS 

AMERIKOJE
Ekskursiją lydės: Sąjungos centro 

Pirmininkas, Jonas K. Morkūnas, Ro- 
chester, N. Y., Ir Sąjungos centro 
dvasios vadas kun. J. Balk finas, Mas- 
peth, N. Y.

NorJ dalyvauti šioje ekskursijoje, 
malonėkite kreiptis:

Rev. J. Vosylius, 2327 W. 23rd Pi., 
Chicago, Iii.
Mr. John C. Morkūnas, 41 Willite Dr., 
Rochester, N. Y.
Marianapolis College, Thompson,

Conn.
arba J vietini laivakorčių agentą

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė., Chicago, UI.

Augkit Su Mumis! h
Jei norite BANKĄ turinti 

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

sėkmingai baigė visų kolegi- metais. Tuo metu Marąuette 
jos kursų. 1912 m. vyskupo Parkas buvo vien tik dyku- 
siniičiamas nukeliauja į Bour- ma. Namai tik vietomis buvo 
bonnais, Ilk, ir čia baigia teo- matomi. Kardinolo noras, pa- 
logijos studijas. | skiriant gerb. kun. Baltutį or-'

ganizuoti naujų parapijų, bu
vo padaryti tenai lietuvių ce-

Gegužės 29 dienų, 1915 me
tais, gerb. Jubiliatas kartu su 
kun. J. Vaičūnu ir kun. Stat
kum, Šv. Vardo katedroj, Chi
cagoj buvo įšventinti į kuni
gus. Juos įšventino vyskupas 
Rhodey. Pirmąsias šv. Mišias 
gerb. Jubiliatas atlaikė Šv. 
Kryžiaus bažnyčioje Town of 
Lake kolonijoje, pas gerb. 
kun. A. Skrypkų.

Gerb. kun. A. Baltutis tuoj Į 
po įšventinimo buvo paskirtas ( 
eiti vikaro pareigas Dievo A- 
pvaizdos parapijoje, kur tuo 
laiku klebonavo kun. Krušas. 
Čia jis išbuvo nuo liepos m. 
1915 m., iki 1916 m., sausio

ntrų, lietuviškų šventovę. Čia 
ir pradėta amerikoniška Šilu
va.

Gerb. kun. A. Baltutis apsi
gyvenęs Marąuette Parke tuoj 
išsiuntė i Lietuvų kopijos ga
rsaus stebuklingo Šiluvos pa
veikslo. Paveikslas dabar yra 
išstatytas Šv. Panelės Marijos 
Gimimo bažnyčios didžiame 
altoriuje. Sunkus buvo darbas 
suorganizuoti parapijų, bet, su 
Dievo pagalba ir gerų žmonių 
parama, kun. Baltučiui pasi
sekė tai padaryti. Dabar Mar
ąuette Parke galima matyti

Gerb. kun. A. Baltučio du 
broliai taip pat gyvena Chi 
cagoje kartu su savo šeinio- 1 
mis. Brolio Jono žmona nese
niai pasimirė Marąuette Par ' 
ke.

Šia reikšminga proga, 29 
metų kunigystės sukaktuvių 
švente, visa lietuvių išeivija, 1 
o ypatingai Marketparkiečiai, 
linki savo Dvasios Vadui ge
riausios sveikatos ir ilgiausių S| 
mietų.

Lai Dievas visuomet Jūs lai 
mina:

ĮgĮ
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Tik kų aplaikėme dideli užsaky
mų gesinių pečių, kuriuos turite 
pamatyti.

GESINIAI
PEČIAI

Halsted Exchange 
National Bank 

!! 19th PI. and Halsted St ;

m. kuomet jį paskyrė klebo ■ gražų moderniškų mūrinį na
rni į mišrių parapijų, Šv. Juo nių, kuriame randasi laikine

PAGERBS KLEBONĄ 
KUN. A. BALTUTĮ

Birželio 2 d., Gini. Pan. Šv, 
parapijonai rengia bankietų 
savo myliniam klebonui kun. 
Aleksandrui Baltučiui pager
bti minint jo 29 metų kunigy
stės jubiliejų ir jo 50 metų 
amžiaus sukaktį.

Šios pagerbtimės sudominę) 
visus Marąuette Parko lietu-

SKALBIAMOS MAŠINOS
Visų žymiausių Amerikos išdirbysčių 49.50

ir aukšč.

7apo; Rockdale, Iii. Minėtoj i ji bažnyčia, mokykla, seserų 1 ”ius. Tarp parapijonų jaučia

VYRAI! VYRAI!
AI*SIRŪPINKITE SU ANGLIMIS ATEINANČIAI ŽIEMAI

CRANE COAL KOMPANIJA
ATPIGINO ANGLIS TRUMPAM LAIKUI

POCAiHONTAS, labai stambios, tonas tiktai ....................................
(imant 5 tonus ar daugiau)

Jeigu norit smulkesnių Pocabontas anglių, tai galit
gauti tonų po................................. ...............................................

Nelaukit ilgiau, paduokit orderį tuojau, nes trumpu laiku anglių tonas gali pa 
brangti $1.00 ar daugiau.

ORDEIRIUS galit paduot per TELEFONĄ.
REPUBLIC 8402

$7.00
$6.80

CRANE COAL CO
5332 S. LONG AVENUE

TAIPGI REIKALAUJAM AGENTŲ IR DRAIVERIŲ

d NdrtG'fc ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS $99.50
ir aukšč.

pradedant

ir aukščiau.

Midget Radio
SĮ^.95

ROOSEVELT FURNITURE CO.,lnc.
(M. P. JOVARAUSKAS ir J. P. BERTULIS, Sav.)

2310 West Roosevelt Road

ĮE
ĮEJ

IH

NUGA-TONE SUTEIKS 
JUMS NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sutvirtina visokius o- 

rganus žmogaus sistemoje, pataiso 
apetitą, sureguliuoja virškinimo apa
ratą ir vidurius. Sutelkia naujų spė
kų raumenims, nervų sistemai ir pa
daro ją tvirtesne. Pagelbsti kur kiti 
vaistai nepagelbėjo, pasekmės tų ge
rų vaistų pasirodys tiktai i keletą 
dienu po vartojimui.

NUGA-TCiVE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Žiūrėkite kad gautumė
te tikrą NUGA-TONE, nepriimkite 
pavaduotųjų.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOI. 
— Idealų Liuosuotoją vidurių 25c ir 
60c.

I

■ ■■■■■■■■■

REUMATIZMAS ■ 
SAUSGELE I

Nestkankykitę savęs skaua- 8 
mals. Reumatizmu, Sausgėla, m 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun- “ 
giu — raumenų sunkumu: nes B 
skaudėjimai naikina kūno gy- 
vybę ir dažnai ant patalo pa- ■ 
guldo B

CAP8ICO COMPOUND mos- 
tis lengvai prašalina vtršmlnė- B 
tas ligas; mums šiandie dau- _ 
gybė žmonių siunčia padėko- ■ 
nes pasveikę. Kaina 60c, per . 
paštą 6Šc, arba dvi už $1.06. 
Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- ■ 
TOS” augalais gydytis, kaina _ 
SO centų. ■

Justi n Kulis ■
8259 SO. HALSTED ST. ' 

Chicago, DL 8
■ ■■8888BBBB

EMIL DENEMARK mę
PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848 60 OGDEN 

AVEMUE 3B
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Skalbiamoji masina verta 
#62.00

Lempa verta 
#20.00

Golf Setas vertas #40.00

Parlor Setas #140.00

TIKIETAI DALINAMI UŽ DYKĄ
ĮSIGYKITE VIENĄ

DARIUS-GIRENAS
PAMINKLO

RENGIA

DARIUS-GIRENAS PAMINKLO 
KOMITETAS

NURŪUETTE PARKE
Prie 70tos ir California Avė.

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

Šokiai 
Užkandžiai

Dainos
KITOS DOVANOS:

TYPEWRITER — RAŠOMOJI MAŠINĖLE 
DVIRATIS — BICYCLE 
LAIKRODIS — CLOCK

SĄLYGOS LAIMĖJIMO
1) -Kiekvienas asmuo gali turėti tik vieną tikietą.
2) —Laimėtojas turi būti piknike Laimėjimo Metu.
3) -Dovanos bus duodamos tik suaugusiems.

(r »
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ŠVČ. PAN. MAR. GIMIMO PARAPIJOS PIKNIKAS
ĮVYKS

SEKMADIENY, BIR2ELI0-IUNE 9 DIENA 1935
Vytauto Darže prie 115 gatvės ir Cravvford Avė.

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS duoti. Šituos ekskiuzmus aš ’
----------  patvirtinu.

Draugai ir draugės! Jei ir o . . , • .. , e i Su tuo ir baigiasi Čikagos
dabar mano delno neskaitysit • ± ,. .v . J cicilistu runijami antram skra
didesniu aiškiaregiu, negu to jui gudbai pasakymai. Kurie
kia senų čėsų Sabos karalie- v. ... . , „ . v.. čia dejote aukas, praverta sir-
nė Mikalda arba šių cėsų pra- .. - i • r1 i 1 I aini reniete skridimai ir nore-
ncūzų pranaše Fraja, nebūsit i • , T • ,, ,‘ 1 v. . ’ v. • jote nors Lansmgo - Fordoverti pasenavones. Ba žiūrė
kit, jų šnektose niekur nėra

5 m.pasakyta, kad 1934 ir 
Čikagos cicilistu popera rū- 
nys, rūnvs gudbai pasakymus 
antram skrajui ir... neišrūnys. 
Gi mano delnas, kaip nuo pra
džių rodė, taip ir dedasi, iki 
pat zet!

Prieš dekoreišinų buvau ju
ms paporijęs, kad cicilistu po
pera apznaimino rūnysianti 
dar vienų, septintų iš eilės, ir 
jau paskutinį, gudbai pasaky
mų antraip skrajui Džiuniaus 
2 d. Gi mano delnas bečino, 
kad ateis tokia telegrama ir 
to gudbajaus nebus. Akurat! 
Vakar cicilistu popera juodes
nėm litarom 'patvirtino mano 
delno bečinima. Gudbajaus 
Džiuniaus 2 atšauktas, ba gau
ta toks susinėsimas, kad Či
kagoj nėra tokio erporto, iš

“dumblyne” pamatyti Litua
nikai 11, galite nusispakajyti: 
cicilistai su nurijamais gudba- 
jais ir visokiom savo pūslėm 
daugiau, prastai šnekant, ne- 
niohkins. Ant to ir aš apie 
tuos gudbajus uždarau savo 
aiškiaregį, vožnų delnų.

Koks tai pisorius Karčaus- 
kas vakar navynų popery to
kius ALTASS’ui konduleiši- 
nus išprovijo, sakydamas, kad 
nėra reikalo visų neišmanėlių 
klausyti, kad skrajaus darbas 
vedamas tiksliai ir akuratnai, 
kad daug darbo atlikta, o ma
ža ekspensų padaryta ir už 
tai reikia didžiausias pašena- 
vones jam sudėti.

Norėčiau pamatyti tų piso- 
rių. Naprapatiškai delnu pa
glostęs pasakyčiau, ar jis čia 

kur Lituanika galėtų pakilti,1 pašnekėjo iš galvos, ar iš ko- 
o kita lak. Vaitkui reikia ręst ’kios pūslės.

VIETINĖS ŽINIOS
AŠTUONIOLIKIEČIįJ

PIKNIKAS
Per ilgų laikų uoliai reng

tasi ir pagalios atėjo aštuo- 
niolikiečių laukiama diena. Ry 
toj jų parapijos metinis pik
nikas. Rytoj aštuoniolikiečiai 
persikelia visai dienelei pra
leisti svetingame Vytauto dar
že, pakvėpuoti tyru pavasario 
oru ir gražiai pasilinksminti. 
Šeimininkės pasiruošusios sve 
tebus gražiai priimti, o ir vy
rai neatsiliks. .Jie užtikrina, 
kad visa ko bus iki sočiai. Kad 
niekam nebūtų nuobodu, ren
giama įvairi programa: beis
bolo žaidimas jaunuolių su 
“oldtimeriais”, garsus biznie
rių choras ir daug kitų praš
matnybių. į šitas linksmybes 
kleb. kun. I. Albavičius ir re-« 
ngėjai širdingai kviečia visus 
savo kaimynus, ypač jiems ma 
lonu bus pasimatyti su savo 
senais bičiuliais, senais aštuo- 
niolikiečiais. Kaip kas mano, 
kad Dariaus - Girėno Fondo 
piknikas Marąuette gali mums
pakenkti, o mes priešingai ma•
nome, kad dalyvaujantieji ta
me piknike neužmirš ir aštuo- 
niolikiečių aplankyti, nes iš

ten netoli ir visi keliai veda 
i į Vytauto Parkų. Taigi dar 
| sykį širdingai kviečiame. Iki 
pasimatant Vytauto darže.

Nuoširdžiai kviečia visus
KLEBONAS Iii KOMITETAI.

Marąuette Parkiečiai širdingai kviečia visus savo kaimynus ir draugus, liūs visokių įvaire
nybių, o ypač imtynės prūsų su Lietuviais už Klaipėdų. žodžiu BUS VISKO.

Ką Rodo Mums Užrašai
Dienraščio “Draugo” pik

nikų rengimo komisija pavar
tė savo dieninius ir metinius 
užrašus ir, štai, kų randa:

su smagia muzika. Šeiminin
kės pavaišins visus skaniais 
užkandžiais.

Sekmadienį, birželio 2 d.,
1929 m., liepos 9 d., buvo j Aušros vartų parap. bažnyčioj

surengtas didžiausias “Drau
go” piknikas, Jurgio Černau- 
sko darže (dabar Birutės dar
žas), kur dalyvavo tūkstanti
nės minios žmonių. Tada ren
gėjai gavo pajamų virš trijų 
tūkstančių dol.

Nuo tų metų “Draugo” pi
knikų rengėjai turi daug ne
malonumų: tai dienos pasitai
ko šaltos, lietus; tai tų dienų 
būna daug parengimų taip, 
kad tas labai gražus ir nau
dingas katalikiškos spaudos 
darbas būna sutrukdytas.

Nuo tų metų “Draugo” pik
nikų rengėjai piknikų dar- 
bininkais-kėniis skaito visus 
katalikiškos spaudos platin
tojus, nešiotojus. Bet, štai, ko
kių didelių rėmėjų, prietelių, 
organizatorių savo darbe ne
tekome: a. a. B. Sekleckio iš 
Šv. Jurgio paapijos; šeiminin
kių a. a. Onos Buividienės iš 
Dievo Apvaizdos parapijos ir 
a. a. Antaninos Baltutienės iš 
Gimimo P. Šv. parapijos; iš
nešiotojų, platintojų “Drau
go” po namus netekom: S. 
Šveikausko, A. Macijausku- 
čio; Marąuette Park Adolfo 
Gudeno. 1

“Draugo” pramogų, pikni
kų rengėjai prašo, kviečia vi
sus piknikų darbininkus-kes 
nuo 1929 metų atvykti į West, 
Side su savo kolonijų veikė
jais draugijų atstovais pasi
tarimui apie dienraščio ‘Drau
go’ metinį piknikų, kuris į- 
vyks liepos 21 d., Birutės da
rže. / (

Aušros Vartų parap. ‘Drau
go’ pikniko darbininkai pasi
tiks visų kolonijų atvykusius

12 vai. šv. Mišios bus inten
cija katalikiškos spaudos ir

KAS NAUJO PO WAU- 
KEGAN4

Buvusiomis misijomis Šv.
Baltramiejaus parapijos žmo
nės džiaugiasi ir ilgai jas mi
nės. Misijas vedė Tėvai pasi- 
jonistai. Seni ir jauni, tėvai ir 
vaikai, rytais ir vakarais lan-

PADĖKA

kat. akcijos platintojų ir ko- kė bažnyčių ir klausės misijo
votojų prieš blogus raštus, 
knygas ir laikraščius. Rep

LIETUVIŲ GOLFININKŲ

Lietuvių Golfininkų Sųjun
gos turnamentas įvyks 2 d. 
birželio, Kinsmans Gountry 
Club linkę, 143rd ir Parker 
Rd. Bus sulošta 36 skylės. Lo
šėjai bus padalinti į tris kle- 
sas ir kiekviena klesa laimės 
dovanas.

Lošimas prasidės lygiai 8 v. 
ryto. Visi Sų-gos nariai būki
te laiku. Ne sųjungos nariai 
taipgi gali atvykti ir tapti na
riais.

Dr. A. J. Gussen, sekr.

Anglijos valstybine gėlė y-

nieriaus pamokslų. Visuose už
sidegė Dievo meilė, visi priė
mė šv. Komunijų.

Bažnyčios fondas
Mūsų naujos bažnyčios fon

das nuo praeitų metų gerokai 
paaugėjo. Duosnieji parapijo
nai aukoja šimtinėmis. Gali
mas daiktas, kad pasiturintie
ji parapijonai, patyrę neturtin 
gesniij dedamas stambias au
kas, ir jie pradės aukoti šim
tines. Nėra nei vieno parapi- 
jono, kuris nenorėtų naujos 
bažnyčios.

Metinis parapijos piknikas
Parapijoje didelis bruzdėji

mas. Komitetas, klebonas ii 
visi parapijonai rengiasi me
tiniam piknikui. Parapijos cho 
ras mokinasi naujų dainų. Ki
ta jaunimo dalis, kun. Urbos 
organizuojama, piknike loš

Kaip pernai, taip ir šįmet 
gavome iš Lietuvos per Drau
gijų Užsienių Lietuviams Re
mti keletu tūkstančių egzem
pliorių: tikybos, lietuvių kal
bos ir istorijos pamokoms va
dovėlių ir mūsų mokyklų kny
gynėliams gražių pasiskaity
mų. Knygas vartodami, moki
niai patirs, kad yra ir lietu
viškose knygose įvairių apra
šymų ir jau nebemanys, kad 
lietuviai teturi vien vadovė
lius jų pamokoms. Knygas į- 

' rišome į stiprius viršelius ir

džiaugiamės tuo iš Tėvynės 
gautu turtu, kurs pagelbės mū 
sų mokiniams vis geriau paži
nti ir juo labiau pamilti Tė
vynės Lietuvos kalbų ir šale
lę.

Vardu visų tomis knygomis 
besidžiaugiančių mokinių ir 
jų tėvų, nuoširdžiai dėkojame 
Lietuvos visuomenei ir DULK 
valdybai už gausų apdovano
jimų. Tos dovanos atsieks šar
vo kilnų tikslų, juo tampriau 
suartindamos jaunus išeivius 
lietuvius su mylima Lietuva. 
Jums labai dlkingos,

Šv. Kazimiero Seserys

Piknikas įvyks sekmadienį, 
birž. 30 d., Mazinos parke, No
rth Chicago, lll. Parkas yra' Rastas baltų karoliukų re
liktai už kelių blokų nuo mū- Į žančius Vytauto darže, Vaini- 
sų bažnyčios. > kų dienoje. Atsišaukite pas

Vėliau parašysiu daugiau ži- j Ivarauskų, arba Sriubienę, Ci- 
nių. Bėgilas ceroj.

Atsišaukite

ra rožė; Prancūzijos

j

lelija, baseball

JEI RENGIATĖS PIRKT 
Elektrikinį šaldytuvą
Aplankykite Mus!

Kvieslys

ŠVIESI ATEITIS

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

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

Mokam dividendus už kiekvieną do
lerį pagal uždarbį.

Duodam Paskolas 
Ant Morgičių

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

AND LOAN AStOCIATION
OF CHICAOO < “

JU8T1N MACKIEWICH — Prezidentą* 
HELEN K V C H IN S KAS — RMtlnlnkė

Jums reikalaujant atiduodam 
sutaupytus pinigus. NĖRA Į- 
STOJIMO MOKESČIŲ.

2324 80. LEAVTTT STREET Tel. 0ANAL 1678

Skolina pinigus ant pirmų
______________  morgičių, atmokėjimui morgi-
3IMANODAUKANTQ^7 čių, ^pataisymui namų ir pas-
’EDERALSAVINGS taty,nui nau-)U namų, lengvais 

JAND loan association mėnesiniais išmokėjimais. Pra- 
u Of CHICAGO dėkite taupyti savo uždirbtus

pinigus šiojb Federalinėj įstaigoj. Galima pradėti tau
pyti nuo 50c į mėnesį ir aukščiau. Nereikia mokėti Įs
tojimui. Jūsų pinigai vyra apdrausti iki $.>000.00 per 
Federal Savings and Loan Insurance Corporation, M a-
shington, D. C.

Raštinė atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 
5 po pietų

Seredomis ir Subatomis nuo 9 vai. ryto iki 
8 vai. vakaro

2242 West 23 rd Place
PHONE CANAL 8887

BEN. J. KAZANAUSKAS, Rast.

1

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215

DABAR • Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios RūSIcs Insurance — Cffnles, Vėsulos, Automobilių, 
Stiklų Ir t. t.

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 BODAVOJIMO B-VĖS
U \sTI\CJE

Mūsų krautuvėje rasite šaldytuvus visų žinomų išdir- 
bysčių —
FRIG1DA1RE — AVESTINGHOUSE — NORGE — 
CROSLEY — GRUNO\V — SPARTON — GIBSON 
ir kitų

Kainos 
Pradedant 
. nuo

ir
Aukščiau

Mažai arba Nieko nereikia 
įmokėti

Išmokėjimai taip maži, kad 
pareina tik

15c
į dienų 

ir aukščiau
Atlankykite dabar šią didžiausią krautuvę ttridyeporte

J. W. Kalėdinskas, Vedėjas

3224 South Halsted Street
___________ Teleplmne VICTORY 4226___________
Duodame gražius radio programus kas nedėldiei:. 11 tą 
valandų prieš pietus išstoties W. G. E. N., 1300 kiloc.
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DIEVO APVAIZDOS PAR. METINIS PIKNIKAS
SEKMADIENYJE, BIRŽELIO (IUNE) 2 DIENA 1935

VYTAUTO DARŽE
115th St. tarp Crawf ord ir Cicero Avenues

ŠOKIAMS GRIEŠ BROLIŲ METRIKŲ ORKESTRĄ

Aštuoniolikiečiai širdingai kviečia visus savo kaimynus, ypač visus bu

vusius aštuoniolikiečius prisiminti senus laikus. Piknike VISKO BUS.

Laukiame

KLEBONAS ir KOMITETAI

VIETINĖS ŽINIOS
ŠV. TERESĖS NOVENA

Šiandie 7:30 vai. vakare, 
Aušros Vartų bažnyčioje pra
sidės Šv. Teresės Kūdikėlio 
Jėzaus novena. Pamokslus sa
kys rytais ir vakarais kun. 
Petras Biskis, M.*L C., Mari
jonų Seminarijos profesorius*

Jau baigiasi velykinis lai
kas, taigi bus visiems dar ne
ik—

! DIDELIS
IŠPARDAVIMAS

GERIAUSIŲ
DRABUŽIAMS

PLOVYKLIŲ
Kainos numažintos 
nuo 25% iki 35%

atsilikusiems gera proga ve
lykinę išpažintį atlikti. Gal y- 
ra dar net ir tokių, kurie ne
mano atlikti velykinę, o gal 
jau keletą metų kaip buvo iš
pažinties. Taigi tokiems į pa
galbų stokime visi, prašydami 
novenos metu, kad Dievas su
teiktų atgailos ir atsivertimo 
malonę.

Šv. Teresė Sekminių Dienoje 
išmeldė nuo savo tėvelio lei
dimų stoti į kai-meličių vie
nuolijų. Tai yra vienas iš sva
rbiausių įvykių jos gyvenime. 
Novenų baigsime Sekminių die 
noje. Šv. Teresė tegul išmel
džia ir mūsų parapijai pana
šių malonę, kad mūsų visa pa
rapija stotų į didesnio pasiau
kojimo Dieve garbei darbų.

Taigi, širdingai kviečiu vi 
sus naudotis šia proga savo 
sielos išganymui, o ypač pasi
melsti už nusidėjėlių atsiver
timų.

Kun. J. Mačiulionis, M.I.C.,
Aušros Vartų klebonas

Marijona Gadeikienė, 2139 
W. 24 St., važiavusi automo- 
bilium su savo dukrele Ona 
ir Motuziene su dukterim A- 

i dele tapo užgautos kitos ma
šinos ir labai nukentėjo. Yra 
dr. F. C. Vinskūno priežiūroj.

Šiandie ryto 7:45 giedotos 
šv. Mišios intencija veselnin- 
kų Marijonos Bitinaitės ir M. 
Masilionio. Šliūbas bus popiet.

I Grab. Lakavičius su sunais, 
.teikdamas visiems mandagu 
patarnavimų, šįmet turi daug 
darbo. Šių savaitę palydėjo į 
Šv. Kazimiero kapus Ad. Ba- 

J bičių ir V, Tautkų

Gegužės 28 d., 6 vai. vakare, 
kun. A Jeskevičius moterys
tės rvšiu surišo Er. Kuševičių 
su L. Masiliūnaite. Bažnyčia 
buvo graž;ai gyvomis gėlėmis 
papuošta. Nepamiršta ir alto
rius papuošti.

Birželio 2 d., katalikiškos 
spaudos platintojų piknikėly 
Rūtos darže galėsite lengvai

įsigyti šias knygas, kun. Vai- gi žadėjo prisidėti ir prie ka- 
tuka'.čio parašytas ir išleistas: talikiškos spaudos platintoju

į
1. “Kelionė po Europų ir Į

spūdžiai”. I
2. “Švč. Jėzaus Šiidies Tro-1 

škimai”.
3. “Kristus Karalius”.
4. “Šv. Judo Tadeaus gy

venimas ir novena”. Vertimas.;
5. “Marijos motinystės gar

bei ir motinos širdis šeimoje”.
6. “Pašaukimas Į Dvasinį 

Luomų”.
Tr daug kitokių įvairių kny-; 

gų iš “Draugo” knygyno.

UŽKVIETĖ VEST- 
SIDIEČIUS

Gegužės 26 d. Pr. Valuckis, 
uolus 18 kolonijos “Draugo” 
kontestininkas ir veikėjas, 
grįždamas su A. Tičkaus ek
spresu iš Marijonų Rėmėjų 
Chic. apskr. gegužinės su vi
su piknikierių liodu sustojo 
AVest Side prie “Rūtos” dar 
žo ir visus pakvietė dalyvauti 
savo parapijos piknike, birže
lio 2 d., Vytauto darže. Taip-

piknikėlio. Rėp.
Ekstra pranešimas. Vytauto 

daržo užvaizdu B. Jovaišas 
sveikina “Draugo” piknikų 
darbininkus susirinkusius Rū
tos darže, birželio .2 d. ateina 
į talkų katalikiškos spaudos 
platintojams ir siunčia dova
nų vertės $10.00

nuočius, kurie perskrido dide- ir Girėnui, 
lį vandenynų. Eis visi, kurie Be vįSo ,jar pamatysite, 
supranta reikalų lietuviams tu ]<jek jau yra ,larj)O paminklo 
įeti paminklų, kuris amžinai (.tatvnio pradžioje, gal, ir ker- 

| primins didį pasiaukojimų lie- tinf akrr.f -/ėsite padėti, 
į tuvių didvyrių. Į piknikų va- ję r

I žinos, kad prisidėjus prie pa- ______________
Įstatymo te paminkle Dariui GaR^INKITES “DRAUGE”

CLASSIFIED
KAS VAŽIUOS Į DIDŽIULĮ 
PIKNIKĄ JIRŽELIO 2 D.?
Vaikinai, kurie Darių ir Gi

rėnų laiko sau už pavyzdį drą
sumo, pasiryžimo ir ištvermės. 
Mergaitės, kurios myli ir ger
bia drųsuolius. Tėvai, kurie 
svajoja, kad jųjų sūnūs kada , 
nors atsieks tokį didvyrišku
mo laipsnį, kaip Darius ir Gi- Į 
rėnas. Motinos, kurios savo’ 
vaikuč!ams gražias pasakas 
pins apie du lietuvius spar-'

a r tom o bi les AUTOMOBILES

EMIL DENEMARK INC.
Vartotų Karų Bargenai ~ ....

BUICK — 1935, 5 pasaž. Club Sedan 
41, su trunk, juodas, garantuoja

mas kaip naujas .......................... $875
BUICK — 1935, 5 pasaž. Sedan 47, ! 

juodas, žema mileage, garantuoia- 
mas kaip naujas ...................... $845

BUTCK — 1934, 5 pasaž. Sedan 57,1 

juodas vartotas tik kelis mėnesius, 
garantuojamas ........................... $895

BUICK — 1934, 5 nasaž. Club Sedan t 
41, su trunk. mėlynas, išrodo kiin 
naujas, garantuojamas............ $745

BUICK — 1934, 5 pasaž. Sedan 47, 
mėlynas, labai mažai vartotas, ge
ram stovy, garantuojam:is . . $725

BUICK — 1933, 5 pasaž. Sedan 57, FORD — 1931, 2 dun, Sedan. juo- 
juodas, 6 drat. ratai, tobulam sto- da*. 5 drat. ratai, gerai opernobn- 
vy, garantuojamas......................$645 ciam stovy ..................................... . $245

BUICK*— 1933, 5 pasaž. Sedan 67. FORD — 1931, Town Sedan, juodas, 
juodas, 6 drat. ratai, tobulas vidui 5 drat. ratai, duos daug patarnn- 
ir išoriniai, garantuojamas . . $745 vimo .................................................... $275

CHRYSLER — 1931, 2 pasaž. Con- 
vertlble Coupe, RuTnble aeat, Tan, 
gerai išrodantis coupe tobulam sto 
vy . ............................................. $395

CHEVROLET — 1933. 
ness Coupe, mėlynas, 
tobulas ka.ras.............

pasaž. Busi-
> drat. ratai, 
.............. $395

DODGE — 1932, 5 pasaž. Sedan, Ma
roon, 5 drat. ratai, atsnkominga* 
mažas sedan ................................. $13-15

FORT) — 1934. 5 pasaž. Sedan. ža 
lias, 5 drat. ratai, vartotas tik l-e. 
lis mėnesius, viskas kaip n-iim 
garantuojamas ........................... $495

Naujausios Mados 
pilnai garantuotos 

BEE VAC PLOVYKLĖS 
vertos $49.50 parsiduoda

^33.00
$80.00 vertės M A Y T A G
Plovyklės su ketvirtainiu 
JAluminum T u b, pilnai 

pernaujintos. Didelis bar
menas,

*44.50
Didis pasirinkimas kito
kių naujausių Plovyklų, 
už labai mažas kainas, 
kaip tai: THOR, WEST- 
INGH0USE, BEE VAC, 
APEX. A. B. C., ir kitų, po

*49.50
Geros vartotos Plovyklės

* 1O - *18
Lengvus Išmokėjimai.

Didelė nuolaida už senas 
Plovyklės.

.PIRKITE Čl A DABAR 
TAUPYKITE PINIOUS

Sunkiai sirgusi J. Rokienė, 
2326 W. 23 st., pasveiko; jau 
ateina į bažnytėlę. Jos vyras 
Karolis laikosi; yra seniausias 
vestsidietis ir Aušros Vartų 
parapijonas; skaito apie 100 
metų. Rokai yra M. Kolegijos 
Garbės nariai ir nuolatiniai 
“Draugo” skaitytojai bei šir
dingi labdarybės rėmėjai.

AKIŲ GYDYTOJAI?”

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRIOALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių J tempimą, kuria 
-r‘.l priežastim, galvos skaudėjimo, 

/alpimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
no, skaudamą aklų karšt), atitaiso 
rumparegystę ir toilregystę. Priren

gta teisingai akintus. Visuose atsltt- 
timuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama J 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedėlloj nuo 10 iki 12, Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.

I 4712 SO. ASHLAND AVĖ 
Phone Boulevard 7589

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

REIKALINGA STENOGRA
FISTĖ ’

Reikalinga stenografistė, kuri mo- ' 
ka lietuviškai ir angliškai. Galima 
užeiti nuo 6 iki 9 vai. vakare. |

6322 So. Westem Avė.

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Phone 

PROspect 1028
Res. and Office 

2859 Ro. Leavitt St.
OANfll 0706 ,

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS 

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėllomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspect 1930

Tel. BOUIevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

2536-40 W. 63rd St.
Comer Maplewood Avė. 

Hemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Comer Richmond Street 

Lafayette 3171

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone CANal 0523

Ofiso Tel.: PROapect 8378 
Rez. Tel.: HEMloek 8141

DR. J.RDSSELL
Lietuvis Gydytojas ir Chirorgaa

2500 W. 63rd St.
Ofiso vai.: 2 Iki 4 ir A:30 iki 8:30 
Seredomls Ir nedėllomis pagal sutart] 
Rez. 2515 W. 69th St. Pagal sutart J.

Tel. Ofiso BOUIevard 5913—14 
Rea. VICtory 1348

Tel. CAN ai 0257
Res. PROspect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1824 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 0600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki t popiet 
6 iki 8 v. vakaro

Tel. CAMaI 6133

DR. 6.1. BLŪŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

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

Seredoj pagal sutarti

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WlNSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

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

Tel. OANal 0402

BUTCK — 1931, 5 pasaž. Sedan 67, 
juodas, mediniai ratai, atsakomin- 
gas karas geram stovy .... $375

BUTCK — 1930, 5 pasaž. Sedan 61, 
Maroon, 6 drat. ratai, pirmos rū
šies stovy ..................................... $265

BTTTCK — 1930, 5 pasaž. Sedan 61. 
žalias, 6 drat. ratai, labai puikus 
ka.ras 11.......................................... $275

BUICK — 1930, 5 pasaž. Sedan 47. 
juodas, mediniai ratai, tobulas ma
žas sedan ............................... $275

BUICK — 1928, 5 pasaž. Brougham 
47 - S, mėlynas, mediniai ratai, ge
ras karas žema kaina ............ $95

FORD — 1931. 2 pasaž. Business
Coupe, juodas, tobulam stovy $245

FORD — 1931, 2 nasaž Couue, Rnm. 
ble sent, juodas, geram stovy $225

FORD — 1930. 4 durį) Sedan, juo
das, 5 drat. ratai, geras karas, že
ma kaina................................... $150

FORD — 1929, 2 duru Sedan, gerai 
operuojantis, apkainuotas pardavi
mui .................................................... $115

FRANKLTN — 1928. 2 pasaž. Co-’p". 
pilkas, gerai oneru-ojantis . . $150

Tel. CANal 3122

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

Seredomls Ir Nedėllomis oagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPublk? 78*8

OR. T. RUNOM IS
GTDYTOJA8 lr CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRginla 008*

Ofiso vai.: 2—4 ir «—8 P. m 
Nedėllomis pagal sutarti

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas Ir Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dantistas 

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVĖ., Cor. Franclsco 
Tel. Office Laf. ^660: res Vlrg. 0669
Valandos: Nuo 1-5 Ir 7-9 kasdieną. 
Rez. Ir Ofiso Tel. — BOUIevard 5031nn * I nmTIOII utez. Ir Ofiso Tel. — BOUIevard

DR. A. J. BERTASH į DR, L. A. ZALESKA
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 6:20-8:89

756 West 35th Street
GYDYTOJA Ir CHIRURGE
1720 West 47th Street

{VAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
8 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS

Nuo 19 iki 18 vai. ryte. nuo S Iki 4 
vai. po pietų lr nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėllomis nuo 10 Iki 18 

valandai diena 
Telefonas MH)way 2880

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994 

Rea. t Tel PLAza 3400 
Valandoe:

Nuo 10-13 v. ryto; 2-3 lr 7-3 v. v. 
Nedėldieniale nuo 19 iki 18 diena

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

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

Seredomls Ir Nedėllomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

8147 SO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMloek 4848 
Rea. Tel. GKOvehlll 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

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

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

Dienomis Tel. LAFayette 5793 
Naktimis Tel. CANal 6402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 1 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak 

Nedėlioję pagal sutarti 

rei. IiAFayette 8057

OR. A, RAČIUS
•JTDTTOJA8 lr CHIRIJROV
3061 VVest 43rd Street

,rrit arober Ase. netoli Kedaie, 
Valandoe: nuo 8 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėllosnfe pagal 
sutarti

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 8 popiet — 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėllomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

BUTCK — 1928. 5 pasaž Sedan 47, 
ža.lias, mediniai ratai, geram ne
vy .................................. .. ................... $ 125

GRAHAM PATO E — 1 932 5 pasaž. 
Sedan, žalias. 5 mediniai .ratai, 
ekstras, geras karas, žema kai
na ......................................................... $295

BUICK — 1927, 5 pasaž. Sedan 47. PONTTAC — 1934. 5 pasaž Sodan, 
mėlynas, mediniai ratai, gerai o- Black, 5 drat. ratai, išrodo kalę
poruojančiam stovy................ $65 nauias. tobulam stovy ............. $695

IR DAUGELIS KITŲ
Įduokite savo dabartinį karų mainais ir balansų išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais
3448-60 Ggden Avė. - Chicago 

Ci*awford 41 OO
PARDAVIMUI BIZNIAI
Pardavimui grosemė. $600. 

Visiškai nauia krautuvė nau
jam name. Gera vieta užsidė 
t i bučeme.

VIRginia 0495

REAL ESTATE
Skollnnm pinigus ant jlisu morgi- 

člų, bonų. algos Ir namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom mergi
šius, bonus, natinis. ūkės ir biznius 
Turim apdraudos dopartanu-ntn Vie
šas Notaras

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone ROUIevnrd 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Res. 6 515 8. Rockvell St.

Phone REPublic 9723 CHICAGO

«PlfTKIĘWICZ&grV

JOHN R. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Pnnedėllo, Seredos tr Pėtnyčios 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. RockweU St
Telefonas REPublic 9600

MORTGAGE BAHKERS

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

KKAL KST.ATE SU NGIA m 
PINIGUS | LIETUV.> 

LAIVAKORČIŲ
I AGENTCRA

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

ItelkRiaujMiu KHi namų uz 
eatsh. 2 fl — 4 kamb., 2 fl 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park
2608 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083

BIZMLKIAI, GARSINKITE^ 
' “DRAUGE”



Šeštadienis, birželį© 1 d., 1935 DRAUGAS

VIETINES ŽINIOS
steni Avė.; laikrodį — Mar 
ųuette Park Jtwelry Co., 2650 
W. 63rd St.; Typewriter, po
nia Kai, 6721 So. Maplewooo 
Avė.; lempų, Barskis Furni
ture Co., 174*3 W. 47th St.

ATLAIDAI

40 vai. atltidai Visų Šventų 
jų bažnyčioj prasktės sekma
dieny, 10 vai. ryto. Mišios per 
tas tris dienas bus laikomos 
5:30, 7, ir 8 vai. Suma ir pa
mokslas 9 vai. Pamokslus sa
kys sekantieji: sekmadieny, 
kun. J. Svirskas, pirmadienio 
ryte — kun. A. Jeskevičius,
M.I.C., vakare — kun. Pr.
Vaitukaitis, antradienį, ryte 
— kun. P. Lukošius, vakare — 
kun. A. Valančius. Mišparai 
ir pamaldos prasidės 7:30 v. 
vak.

Velykų metas baigiasi, tat jas ir pirmutinis ŠŠ. Petro ir Jurgis; krikšto tėvais buvo: 
visi atlikite sav-o velykines ir Pauliaus parapijos orgamzato p Tamošiūnas ir J. Pučko- 
naudokitės Dievo malonėmis, 'liūs. Paliko moterį ir skait- rienė; A. Vilimavičių dukre 
į.u». Jurgis Paškauskas, kleb 'lingu šeimynėlę. ,Įeį duota vardas Stasė - Tek-

---------- - įlė; krikšto tėvais buvo: P.
Geg. 26 d. mirė K. Količius, Į Bartkus ir L. Dubikienė. 

kuris irgi buvo senas vestpul- »
manietis - parapijonas. Geg. i Birželio 9 d. per S vai. šv. 
29 d., po bažnytinių pamaldų, i Mišias bus vaikučių piimoji

DOVANU-DOVANU

Katalikišku Mokykla Vaikučiu Radio 
Daiaa Mestas

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Po sunkios ir ilgos ligos 
mirė Jonas Mečius. Geg. 27 d 
po iškilmingų bažnyčioje pa
maldų palaidotas Šv. Kazi
miero kapuose. Velionis buvo 
senas W. Pullmano gyvento
jas ir pirmutinis ŠŠ. Petro ir

Radio Dainų Kontestas
Birželio 5 d., 3:30 vai. po

piet iš šios pačios stoties 
“Draugas” ruošia katalikiškų 
mokyklų vaikučių radio dainų 
kontestų. Kontestas tęsis per 
visų birželio mėnesį.

Kontesto sąlygos
1. Stojantieji į kontestų ga

li turėti ne daugiau kaip 10 
metų.

2. Dainų gali dainuoti ne 
ilgiau 2 minutes.

BRIDGEPORT. — Si manu 
Daukanto draugijos priešpus- i 
metinis susirinkimas įvyks bi- i 
iželio 2 d., 12 vai. Chicago Į 
Lietuvių Auditorijoj. Susirin

RADIO
Rytoj, lt valandų prieš piet,

mergaitę ir vienų berniukų. Į kimas svarbus. Kiekvienas nu įvy.ksta reguliaris nedėldienio 
4. Daina turi būti lietuvių !rys privalo pribūti.

kalba dainuojama. Draugijos didelis pikniku^
bus liepos 4 d. Būtinai reikės 
rinkti darbininko*.

Sulig draugijos nutarimo,

S. llalsted st., kas sekmadie
nį, 5 vai. popiet, iš WAAF 
stoties ir ketverge vakarais, 
nuo 8 iki 8:45 vai., iš stoties 
WHFC. V.

Balsavimas ir dovanos
Užsibaigus kontestui, bus

išleista “Drauge” balsavimo kiekvienas narys privalo pa
blunka su kontestininko var 
du, mokykla ir daina, kurių 
dainavo. Visi lietuviai galės 
balsuoti už 5 kontestininkus. 
Balsai bus priimami paštu ar
ba “Draugo” ofise. Gavusieji

3. Iš kiekvienos L. K. mo- , daugiausia balsų gaus dova- 
kyklos imama tik po vienų nas. Dovanų bus 5.

įsiimti tikietų. Piknikas bus J. 
Spaičio darže, Archer Koau 
priešais O’Henry park.

Kurie nariai negavote atvi
rutės, patikrinkite savo adre 
sų pas draugijos raštininkų.

P. Killis, sek r.

radio programas, kuriuos lei 
džia Progresą Furniture Co. 
krautuvė, 3224 So. llalsted St. 
Kaip visuomet, taip ir ryto>. 
programe dalyvaus žymūs aai 
nininkai ir muzikai. Be to, bus 
įdomių kulbų ir svarbių pra
nešimų. Todėl stengkitės šio 
programo pasiklausyti. J.

BUDRIKO PROGRAMAS

Pranešimai
TOWN OF LAKE. — Mo

terų Sujungus 21 kuopos su-

T0WN OF LAKE. — Drau-i 2 d. birželio 1 valandų popiet, 
gija Šv. Agotos moterų ir me- šv. Kryžiaus mokyklos kam- 
rgaičių laikys pusmetinį susi-, bary. Visos sųjungietės prašo 
rinkimų birželio 2 d., 2 vai. mos susirinkti. Nepamirškite 
popiet, parapijos svet. Visos ir naujų narių atsivesti 
narės būtinai turi atsilanky-
ti, nes per du vasaros mėne-

Bytoj, kaip visa Chicago ži- palaidotas Šv. Kazimiero ka- j §v- Komunija. Klebonas ir mo sįus susirinkimai nebus lai 
no, įvyks didelis Darius - Gi- puošė. ' kvtojos seserys vaikučius mo
renas paminklo piknikas Mar- j _______
ųuette Parke prie 70 gatvės, j Pereitų savaitę bažnyčios 
Šis piknikas skiriasi nuo visų remontui aukojo sekančiai: šv. 
buvusių piknikų vienu dideliu Pranciškaus Tretininkų dr-ja 
dalyku. O tas dalykas štai kas.1 pįfenikėlio pelnų 77 dol.; po 
Piknikui yra dalinami tikietai i 10 dol.: A. Jucevičius, Ad. 
dykai, bet tuo pačiu laiku tie šliužas įr J. Woitas; po 5 dol.: 
tikietai turi daug reikšmės. 13 J. Strazdas, A. Zubė, J. Bim- 
tų tikietų kai kurie bus lai-’ u, S. Pamedis, K. Venckus, 
mingi. Šiam piknikui dovanas
dovanojo sekantieji asmenys:
Parlor setų — adv. Kai, 6322 
So. Western Avė.; skalbiamų
jų mašinų — Peoples Furni
ture Co., 4179 Archer Avė.; 
dviratį — bizn. Šambaras, 65 
and Talman Avė.; golf setų,
Petras Nedvvard, 70th and \Ve-

j kytojos seserys 
šia tai jų džiaugsmo dienai.

Susitarusios trys darbščios 
moterys: Jucevičienė, Klainie- 
nė ir ponia Piško rengia “fish 
party”, birželio 7 d., parap. 
svetainėje. Visas pelnas ski
riamas bažnyčios remontui. Vi 
si kviečiami.

J. Zimkus ir P. Mikolaitis; V. 
Kondrotas $4.50; J. Jusevi- 
čius 2 dol., G. Kripienė 1 dol.

Bažnyčios dekoravimo dar
bas eina visu smarkumu.

Birželio 9 d., parap. darže 
Šv. Veronikos dr-ja rengia pi- 
knikėlį. Pelnas skiriama baž- 
nvčios remontui.

Geg. 26 d. mūsų bažnyčioje 
buvo du krikštai. Ad. Vaina 
vičių sūneliui duota vardas vai. vakare.

NEGIRDĖTAI ŽEMOS KAINOS ANT

BUDRIKmmiRE MARI
3345-47 So. Halsted St.

Prosinimo ir Skalbimo mašinos
p° .................................. 39.50

Lengvais išmokėjimais

komi. Valdyba

TOWN OF LAKE. — šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 1 skyriaus mėnesinis susi
rinkimas įvyks birželio 3 d., 
8 vai. vakare, parapijos svtT 
tainėje. Kviečiame visas nares 
atsilankyti ir nauji) narių at
sivesti.

Pirm., E. Gedvilienė

BRIGHTON I'ARK. — Šv. 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų 6 skyriaus susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, 2 d. birže
lio, tuoj jx) SlLinos, mokyklos

t- i-- r, on kambaryje. Visi rėmėjai nuo- metų programas. Pradžia 7:30 skai(lingai „t
si lankyti, nes susirinkimas y- 
ra labai svarbus. Reikia ruoš
tis prie vasarinių darbų.

' J. Rudienė

Birželio 16 d., parap. svet. 
įvyksa ŠŠ. Petro ir Pauliaus 
mokyklos užbaigimo mokslo

Rap.

GRADUATION IR JDNE BRIDE 
DOVANI) IŠPARDAVIMAS

..J

•t J

Daimantiniai žiedai po
*6.75 iki 24°°

14 k. Šliubiniai žiedai
p° *3.95

Rankiniai Laikrodėliai
p« $3.95

p° *9.50
ir

IŠPLAUKĖ SKAITLINGA 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKSKURSIJA Į LIE

TUVĄ

Gegužės 25 d, š. m. 4 vai. ĮMiįuet, 
Švedų Amerikos Linijos modemiš
kuoju motoriniu laivu “GRIPS- 

tlIOL” išlaukė skaitlingiausia šiais 
.metais ekskursija Amerikos Lietu- 
I vių į Lietuvą. Iš New Yorko tiesiog 
t į KLAIPĖDĄ. Rengiama Lietuvių

—■■■■■ t Laivakorčių Agentų Sąjungos Ame-
Sekmadieny, birželio 2 d., Motorlai™ ‘GRIPSHOLM’

. .„ . . priplauks KLAIPĖDĄ birželio b d.
popiet išgirsi- 112 vai. dieną. Iš Klaipėdos laivas 

vyks į Helsinkį, Suomiją.
WAAF
te sekančias dainas, kurių vi
siems bus malonu pasiklausy-

5 vai.

sirinkimas įvyks sekmadienį, ti namuose arija važiuojant

Valdyba

automobiliu, jei turite įsitaisę 
radio:

1. Tykiai, tykiai, dainuoja 
vyrų oktetas.

2. Kriaučiukas, dainuoja 
Gegužių Vincas.

--------- * 3. Leisk man, dainuoja Dol-
BRIDGEPORT. — Dr-jos skis.

Šv. Petronėlės priešmetinis su' 4. Šių naktelę, duetas,
sirinkimas įvyks birželio 3 d., < 5. Močiutės valcas, akordi-
7:30 vai. vakare, parap. svet.1 nų duetas.
Narės malonėkite atsilankyti. 
Išgirsite raportų.

Per vasarų dr-jos susirinki-

6. Močiutė mane barė, įdai
navo Minkeleniūtė.

7. Onyte, einam su manim
mai bus laikomi vakarais kas. pašokti, Dolskis.
mėnesį pirmų pirmadienį.

0. Kliučinskaitė, rašt.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAI

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6340 SO. KBDZIĖ AVĖ

Programus leidžia Jos. F. 
Budriko radio ir rakandų krau 
tuvės, 3417 S. Halsted st. ir 
Budrik Furniture Mart, 3345

VENETIAN MOMJMENT CO., INC.
V •

Išdirbėjai aukštesnė* rūšiai pamink
lą ii Or* baimių

o ..........
Didiiatula paminklą dirbtuvė 

C hi eagoj

SnvirŠ 50 metų prityrimo 
----------- o----------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

----------- o
Mes atlikome darbą daugeliui 
šymesnių Chicagot Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Are.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

Hlektrikinės Ledaunės 
Refrigeratoriai po

*99.50
š mokėjimai po $4.50 

į mėnesį

Hoover Factory per
dirbti ir garantuoti 
Klektrikiniai dulkių 
Valytojai po

*19.95
Fedelco perdirbti po

*6.95
JOS. F. BUDRIK, INC.

3417-21 So. Halsted Street
Tel. BOUIevard 4705

Gražus Sidabrinių Stalo Peilių, šaukš
tų Setas Community ar Rogers

p° *9.75 ir p° *24.00
Akiniai dėl Artimo ir Tolimo Regėji
mo su Daktaro Eftzaminacijų

$5.95
BUDRIK JEVVELRY 

& OPTICAL CO ,
3343 So. Halsted St.

TeL BOUIevard 0630

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBt JAI

Specialistai iškalime ir išdirbime 
visokių rūšių paminklų ir grab- 
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbčjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus nuo 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai: .

Res. PENSACOLA 9011 
BELiMONT 3485

Office: HIIJJSIDE 8805 
Ytocent ItuseUI, sco.Alfred RomIU,

„j •

Išlydėti keleivius ir apžiūrėti lai
vą susirinko didelė utiniu žmonių. 
Sulig priduotu skaitlinių laive buvo 
svečių apie keturi tūkstančiai as
menų. Keleivių išplaukė tūkstantis 
keturi šimtai enkios dešimtis, t. y. 
lietuviy, soumių, estų ir švedų.

Kelionė bus labai įvairi, nes kie
kvienos tautos atstovaujami kelei
viai turės įvairius savo tautinius - 
tradicinius vakarus ir kitas pra
mogas susidedančias iš dainų, šokių, 
muzikos ir tt.

Antra šiais metais Amerikos Lie
tuvių ekskursija Švedų mA. Linija 
išplauks tuo pačiu motoriniu laivu 
“GRIPSHOLM’’, liejos 3 d. š. m. 
Ekskursija vyks iš New Yorko per 
Gothcnburgą į KLAIPĖDĄ. Norį 
dalyvauti šioje skaitlingoje ir įvai
rioj ekskusijoj, malonėkite kreiptis 
į bet kurj lietuvį agentą, kuris 
Tamstą pilnai aprūpins visais rei
kalingais dokumentais ir laivakorte. 
Ekskursijos Švedų Amerikos Linija 
būna visada skaitlingos.

Ekskursiją Palydėjęs

ŠIANDIEN

GRAND OPENING TAVERNOS
Bus pirmos klesos muzika ir* visokios įvairenybės. 
Valgiai dykai. Kviečiu visus savo draugus ir pažysta

mus dalyvauti tame bankiete.
ANTON LUTKUS 

2646 West 63rd Street, Chicago

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicągos, Ciceros Lietuviu Laidotuvių I 

Direktorių Asociacijos
PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

I. F. Enkikis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YABds 1741—1742

bdawicz ir Suk 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 5927|

I. Unleras
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A.PetkK

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUIevard 4139

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

1 C DorlTIIIC 668 West 18th Street
J. 1. ndUZIllO Phone CANai 6174

Q Wl QkllllOC 718 ^ est 18t^ Street
U. lU. OMiIhIO Phone MONroe 3377

aįas. Syi‘DU1IP7D 1344 So. 50th Avė., CiceroIf nlllLb Phone Cicero 294

i. J.Zolp 1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

AMBULANOS PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS
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Vėliausios Pasaulio Žinios Paveiksluose

(Acme Photo.)
NAUJI CHICAGO BUŠAI

Chicago Motor kompanija šiomis dienomis paleido j miestą naujus busus, kurių 
vieni yra vienaaukščiai, kiti dviaukščiai, kaip atvaizde matome.

(Acme Photo.)
• (Acme Photo.)

Moterys policijantes.— New Yorko policijos inspektorius Jame Mc- 
cSS,“"’;,™™ <W inspektuoja New Yorko moteris policijantes.

z Sg'l!lį:'‘111 •1 -v t-

(Acme Photo.)

Malcolm MacDonald, sūnus

■ ž'JFA Z5 ' -M

(Acme Photo.)

Pagrobtojo vaiko tėvai. — J. P. Weyerhauser su žmo 
na iš Takoma. AVash., kurių 9 melų sūnų žmogvagiai britų premiero, kuris gausiąs 
pagrobė. Nežiūrint pasižadėjimo sekti niekšų nurody- aukštj} viet;j naujam p,aIdwi. 
mus išmokėjimui reikalai jamų $200,000.00, vaikutis dar
nėra paliuosuotas ir nežinia kur randasi. no kabinete.

Laimėtojas. — Kelly Pctillo, 31 m. amžiaus, vaisių vertelga iš Tluntington, 
Calif., šįmet laimėjęs automobilių lenktynes, kurios kasmet būna ruošiamos Vai
nikų dienų Tndianapolis, Tnd. Jis pastatė naujų greitumo rekordų.

.-r.-\S.X
V'*- <■»,- .

(Acme Photo >

Pagerbia žuvusius konfederatus. — Ame
rikos Legijonc Plyde Park postas No. 34, Oak- 
w ood kapuose, prie konfederatų paminklo, Vai
nikų dienoje, pagerbia žuvusius konfederatus.

Žuvo lenktynėse. — Greitasis automobilis, su kuriuo dalyvaudamas automobili’] 
lenktynėse Indianapolis, Jnd., užsimušė Clay Weatherly iš Cineinnati.

___ U.

neseniai dėl bolševistinės propagandos Chicago universi
tete ištraukė seserycių Lucille Norton (dešinėj). Illinois 
vyriausybės skirtas komitetas atnaujino tyrinėjimus. 
Vėl šaukiami išklausinėjimams universiteto viršininkai 
ir profesoriai.
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J. A. Valstybių šarvuočiai. — Dalis J. A. V. karo laivyno manevruose Paci- 
l'iko vandenyne. Tolimoje karo lėktuvų ■ laivas Saratoga.

35

(Acme Photo.)
Civilio karo veteranai. Grupė Amerikos civilio karo veteranų, dalyvavusių Vai

nikų dienos parodavime Chicagoj. Sėdi pulk. James II. Campbell, G. A. R. komen
dantas; dešinėj gub. Horner, kairėj gen. Frank McCoy.

(Acme Photo.)
Į veselę fivedijon. Buvęs vokiečių sosto įpė

dinis ^Vilhelmas su žmona atvykę į Stockhol- 
nių, Švedijon, dalyvauti karališkos poros ves
tuvėse.

(Acme Photo.)
Ašarinė bomba į streiklaužius. — Ats imušus ir sprogus ašarinė bomba prie 

vieno automobilio, kuriais gabenami streiklaužiai į Berger Manufacturing Co. dirb
tuves, Canton, 0.
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