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Prezidentas Roosevelt pra
nešė, kad jis neatvyks į Chicagų atidaryti šimtmečio pa
žangos parodos. Į savo vietų
jis prisius viceprezidentų Gar*

Daugiau kariuomenės siunčia
prieš sukilėlius Kuboje

Prezidentas siūlo
visoms
valstybėms, kad1 jos pripažin
tų Anglijos premjero McDonaldo nusiginklavimo
planą,
kad sutartų daugiau nesiginkluoti ir kad visomis priemonė
mis dirbtų taikos palaikymui.
Vis-os valstybės kaip viena tu
ri iškilmingai pasižadėti, kad
nepulti savo kaimynų ir pildv
ti veikiančias sutartis.

nerį.

NAUJAS PARDAVIMO MO
KESČIŲ BI LIŪS

LAUKIA HITLERIO
PRAKALBOS

WASHINGTON, geg. 16.Prez. Rooseveltas
imasi pa
BERLYNAS, geg. 17..
—
sauliui vadovauti.
Vokietijos kancleris Hitleris
54 valstybėms pasiuntė savo šiandien žada eiti sušauktan
pranešimų, kuris yra
lygus Parlamentan ir pranešti apie
reikalavimui. Ragina valsty- j Europos stovį, apie Vokietibes, kad jos visos kaip viena ^os gi-uklavimasi ir apie kitus'
pasiryžtų nė kokiu būdu gink! reikalus. Visi laukia, kų jis pa
luotomis jėgomis nesiveržti į. sa^Vs parlamentui,
y ra bai
mės,
kad
jis
gali
pasiūlyti,
kad
svetimus kraštus.
Vokietija privalo tiek apsigin
Prezidentas pareiškia, kad
kluoti, kiek kitos valstybės ap
jei kuri stipresnioji valstybė
siginklavusios.
neklausys įspėjimo, tada civi
lizuotas pasaulis žinos, kas y- DAU0,ALj KARIUOMENES
ra kaltas uz naujų konfliktų—
PRIEŠ SUKILĖLIUS
karų. O tokiai valaty bai-pa
saulis tada skirs ir atitinkaHAVANA, Kuba, geg. 17.—
mų bausmę.
Kuboje sukilimai nenumalšin
Prezidentas pranešime pažy ti. Vyriausybė pasiuntė dau
mi, kad pastarųjų dienų įvy-' giau kariuomenės prieš suki
kiai Europoje sukelia
daug lėlius.
’
M
pavojaus. Nusiginklavimo kon
fere.ncija stačiai neigiama. Sa
PRAŠALINO VOKIEČIŲ
vimeilūs valstybių valdovai
FAŠISTĄ
rengia naujų karų. Tad
yra
reikalingas veikimas.
VIENA, geg. 17. —
Aus

Illinois lėgislatūroj gamina
mas naujas pardavimo mokės
čių bilius, kurį norima pada
ryti teisėtu taip, kad teismai
negalėtų jo sugriauti.
Amerikos geografinės draugijos viršinidkai įduoda Mrs. Pranešta, kad jei su šiuo nau
Stafford brangintinas jos mirusiojo tėvo admirolo Peary lie ju biliumi legislatūra negalės
kanas. Tos liekanos tai dvi šio krašto šilkinės vėliavos da apsidirbti, tada
mokesčiais
lytė-, parvežtos iš žiemių ašigalio.
bus apkrauti visoki žmonių už
siėmimai (occupations).
GRĄŽINAMA KONSTITU
MEKSIKOS KOALICIJOS
CIJA

PARTIJA YRA PALANKI
RELIGINEI LAISVEI

MONTE CARLO, geg. 16.—

Princas

Louis II paskelbė,

kad Monako

monarchijai jis

grųžina konstitucinę tvarkų,
kuri 1930 m. buvo suspenduo
ta_____
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NUSPRENDĖ SUSTAB

DYTI ŽUDYMUS

SOFIA, Bulgarija, geg. 16.
— Bulgarų ministerių kabinę
tas nusprendė imtis priemo
nių, kad sustabdyti makedonų
trijos vyriausybė iš savo vals srovių vadų tarpusavį
žudytybės išvarė čia atvykusį Hit masi.
lerio atstovų — Bavarijos tei
singumo ministerį Frankų, ku
DIDELIS GAISRAS
ris savo prakalba, sakoma, įžeidė austrų vyriausybę.
AUBURN, Me., geg. 16. —
SUTARTIS BUS GERBIA
MA

PREZIDENTAS NEAT
VYKS J CHICAGĄ

VISA EUROPA LAUKIA HITLE
RIO PRAKALBOS
PARLAMENTE

ŠAUKIA PASAULI TAIKON

CHICAGOJE

r

MEXICO CITY, geg. 16. —
Meksikoj sudaryta nauja po
litinė partija vaTdu “revoliu
cinių partijų koalicija.” Šių
partijų sudarė išėję iš šiandie
ninės Meksiku valdančios re
voliucinės partijos visa eilė va
dų, kurie į kai kuriuos krašto
reikalus kitaip žiūrėjo, bet jų
nurodymų neklausyta.
Ši koalicinė partija nesenai
turėjo suvažiavimų ir pasisa
kė už religinę laisvę
stovėti.
Šiuo klausimu galutina prog
rama dar nepagaminta.

Meksikos katalikai
tačiau
neturi ko per daug džiaugtis.
Nes ir šioje naujoje partijoje
yra daug plėšriųjų vilkų, ku
New Auburn miesto daly gaiš'
rie raudonuoju keliu žygiuo
ras keturis blokus sunaikino.
ja —• prieš krikščionybę kovoApie 200 namų sudegė ir apie
700 žmonių neteko pastogės. ja.

DANCIGAS, geg. 16. — Vo
Savo pranešimų
preziden kietijos fašistų vadai vietos T. VERŽIAS IŠ DVIEJŲ ŠONŲ
tas pasiuntė ir sovietų Rusi Sųjungos komisijonieriui pra
jai.
nešė, kad jei jie laimės čia rin
ŠANCHAJUS, geg. 16. —
kimus, Dancigo sutartis
su' Japonų kariuomenė yra netoli
PRANEŠĖ KONGRESUI
Lenkija visados bus gerbiama Peipingo. Ji šio miesto link
ir neliečiama.
veržias iš dviejų šonų.
WASHINGTON, geg. 17.—
Apie pakvietimų valstybių tai RUSIJOS BOLŠEVIKAI ŽU- ijų per Dniestro upę. O šios ukon prezidentas Rooseveltas
DO MOLDAVUS
pės pakraščiai nustatyti bol
pranešė ir kongresui. Jis aiški
ševikų sargyba, kuri norinčius
WASHINGTON, geg. 16.— per upę persikelti moldavus
naši, kad tas kvietimas
yra
būtinas, nes Europa atsidū Ties Besarabija, išilgaiDnies- kulkosvaidžiais kai kokius ke
bolševikai turkojus skerdžia.
rus ant naujo karo slenksčio. tro upės, Rusijos
valdo savo sukurtų taip vadi
Visgi ne mažam skaičiui pa
PRANCŪZIJOS MILITARIS- namų Moldavijos respublikų,
vyko pasprukti. Šie paspruku
kurioj gyvena
apie 700,000
TAI DIRBA
sieji šaukias viso
pasaulio,
moldavų.
kad jis gelbėtų moldavus, ku
PARYŽIUS, geg.
16. Bolševikai per ilgus metus
riuos bolševikai pasiryžę išnai
Prancūzijos kariuomenės va negali tų žmonių atversti kokinti.
nusprendė
dai militaristai reikalauja vy munizman.. Tad
riausybės, kad ji imtųsi prie juos palaipsniui visus ištrem
Moldavai pabėgėliai yra ir
monių dar daugiau sustiprinti ti į Sibiro raistus.
šiam krašte paskleidę atsišau
Moldavai
nori
išsisukti
nuo
kariuomenę, atsižvelgus į Vo
kimų. Protestuoja prieš vyk
kietijos
pasiryžirtių iš naujo to ištrėmimo ir daugelis jų kė domas padniestry skerdynes.
ginkluotis.
sinasi pasprukti į Besarabi- Šaukias pagalbos.

GINKLŲ EMBARGO
ŽENEVA, geg. 16. — T. Sų
jungos taryba neranda prie
monių sustabdyti karų
tarp
Bolivijos ir Paragvajaus. Tad
ragina valstybes, kad jos pas
kelbtų ginklų embarge tom abiem valstybėm.

APAŠTALIŠKAS DELEGATAS ATVEŽA
SV. TĖVO SVEIKINIMUS
ROMA, geg. 17. — Apašta Jo Ekscelencija veža Šven
liškas
delegatas J. Valsty tojo Tėvo Pijaus XI sveikini
bėms, Jo Eksc. arkivyskupas mus J. /Valstybių vyskupams
ir kunigijai. Šiuos sveikinimus
Cicognani, vakar išvyko į J.
apaštališkas delegatas skaitys
Valstybes, kad tea užimti sau New Yorke, kur jam hus paskirtų didžiai atsakingų vie-1 rengtas iškilmingas priėmi
mas.
tų.
j

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
ŠAULIUOSE RENGIAMA būtų įsteigta atskira ligoninė
1863 M. LIETUVOS SUKI ar sanitorija ir tuo būdu pa
šalintas nuolatinis užsikrėtiLIMO PARODA.
mo pavojus jų šeimoms. To-

Šiemet sukanka 70 metų nuo kių sanitorijų
numatoma įs
Lietuvos sukilimo. Šia proga teigti dvarininko Kosakovskio
Šiaulių kraštatyros draugija dvaro centre — Vaitkišky, ne
pasiryžusi surinkti
istorinę toli Ukmergės.
Rūpinamasi,
apie sukilimų medžiagų ir su kad joje galėtų boti bent 50 lo
rengti šios medžiagos parodų, vų. Vieno ligonio išlaikymas
UŽ 3 MĖNESIUS UŽMO Šiauliuose, Aušros muziejaus per dienų atseitų 5 lt. Betur
KĖS
patalpose. Tod'ėl kraštatyros čiai būtų gydomi savivaldybės
draugija prašo siųsti jai šių lėšomis.
Ateinantį penktadienį Chi istorinę medžiagų:
-------- - ------- --v
cagos mokytojoms,
mokyto
Sukilimo dalyvių atsimini GAVO DARBĄ 300 DARBI
jams ir mokyklų
darbinin
NINKŲ
mus, užrašus, laiškus; vadų,
kams bus užmokėta už tris mė
nesiūs užtrauktų algų — dau eilinių sukilėlių, grupių atvaiz
Geležinkelių ruože Kėdai
dus, piešinių, litografijos; su
giau kaip dvylika milijonų d o
niai
— Radviliškis,
nuo Gu
kilimo vadovybės, dalių, bū
lerių.
rių dokumentus, atsišaukimus, džiūnų iki Linkaičių stoties
apie 30 km. Geležinkelio lini
Reconstruction Finance Cor įstatymus, planus, braižinius,
jos bus keičiami
bėgiai. Bė
poration paskelbė, kad jos vi antspaudas, rekvizicijų planus,
monetas; sukilėlių ginklus; vė giai masyvūs ir platūs gabena
sas fondas jau išseko ir Illimi iš Belgijos.
noiso valstybė negali
gauti liavas, trimitus, žiūronus; uni
naujos bedarbiams šelpti pas formas, rango ženklus, atsižy
mėjimo ženklus, šiaip sukilėliij BAVARIJA PRADĖJO KA
kolos.
RĄ PRIEŠ MARKSIZMĄ
daiktus, suverinius, sukilėlių
Prokuroras Courtney įsakė, antkapių užrašų tekstus, suki
MUNICHAS, geg. 16. —
lėlių bei tremtinių
laiškus,
kad Chicago Laundry Owners
Naujas Bavarijos švietimo rei
association, kurių valdo rakie rankdarbius kalėjime, ištrėmi
me, jų nelaisvės bei kankinimo kalų komisijonierius paskelbė,
teriai, turi likviduotis.
kad šios valstybes
mokyklos
įtaisus; sukilimo literatūrų.
turi stovėti ant tautinio ir kri
Visa medžiaga
draugijos
Du plėšikai vakar apiplėšė
kšeioniško pamato. Marksiz
žydų dienraščio
Daily For- pageidaujama siųsti iki šių m.
mas ir bedievybė turi bfet iš
ward ofisų, 1256 So.
Kedzie rugpiūčio 1 d.
pat šaknų išnaikinta. Visi mo
avė.
kytojai bjus pašalinti iš užima
PAGAVO JŪROS ŠUNĮ
mų vietų, kaip tik bus susek
"VVoodlstock’e, III., areštuoti
'25 pieno streikininkai pikietuo
PALANGA. —
Palangos tas jų palinkimas marksizmam
žvejys, betraukdamas ant kra Visi mokyklas lankantieji vai
tojai.
nto kerpes (jūros
kerpėmis kai be nė kokios išimties turi
gauti religines, pamokas. Kas
Namų irūsy, 1627 No. Fair- tręšia laukus), visi prie kraš
dien mokyklose pamokos turi
field avė., sprogo gazas. Du to pamatė jūros šunį (Pboca
šoko šunį būt pradedamos ir baigiamos
asmenys pavojingai apsvilo. vitulina). Žvejys
gaudyti. Kiek pasikamavęs, iš su atitinkamomis maldomis.

Chicago aldermonų tarybos vilko jį ant kranto ir gyvų par
KALTINA J. VALSTYBES finansinis komitetas ima svar gabeno į miestų.
Dabar žvejys laiko šunįtestyti miesto sųmatos
klausi
nyje, maitina žuvimis ir už pa
PHTLADELPHIA, Pa., ge mų.
rodymų ima po 20 centų.
gužės 16. — įVokietijos repa
Šuo yra apie metrų
ilgio,
racijų mokėjimo autorius, OIš Gary, Ind'., praneša, kad
wende Young, čia kalbėdamas tenai plieno
fabrikuose ima juodais ir baltais plaukais apaugęs, kaukia, kaip jaunas
apkaltino J. Valstybes už šian rastis daugiau darbo.
naminis šuniukas.
dieninę pasauly negerovę. J.

Valstybės užsispyrusiai reika
lavo, kad jai karo skolos būtų
mokamos auksu, bet ne daik
tais. Europos valstybės paklausė. Iš to kilo ekonominė ne
gerovė. Ji ištiko ir pačias J.
Valstybes.

ATŠAUKĖ KARIUOMENĘ

NORI IŠ NAUJO UŽIMTI

PAREINI

PARYŽIUS, geg. 15.
—
Prancūzija planuoja iš naujo
užimti Pareinį — vokiečių te
ritorijų, jei J. Valstybės reika
lauš iš Prancūzijos mokėti k a
ro skolas.

STEIGS LIGONINĘ

ORO STOVIS

DĖS MOINES, Iowa, geg.
Kaune dar yra nemaža be
16.- Iš Plymouth ir Crawford
CHICAGO IK APrr.IVapskričių, kur valstiečiai neri- turčių džiovininkų, kuriems iŠ
mo, atšaukta valstybės kariuo gyti nėra jokios vilties. Savi- KĖS. — Šiandien iš dalies d e
valdybė susirūpino, kad jiems besuota; kiek šilčiau.
menė.

Trečiadienis, gegužės 17, 1933
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ir literatūros istorikų. Tumo kruopščiai su
rinkti ir sukurti mūsų kultūros turtai yra
gausūs ir mums ypatingai brangūs. Jo raštai
•»iiu KaadMui lAalcyrua Mltmadlenlua
m
KABU.: Metama —
P»
slepia eilių eiles tikrai lietuviškų tipų ir vi
— |I.BI, Trim* Mėneatama —
▼lenam
operini — Tie. Mn- >»eje — Metama IT.M. Foaal M»> suomenės veikėjų. Daugybę jų Tumas paėmė
»«ee Kopija IK
iš realaus gyvenimo, naudodamasis savo ypa
(•i .tradarbtam* lr koreepoadentama raitų negre
■a ’W neprašoma tai Bedaryti tr neprlMonClama tam tinga pastabumo dovana. Kaip tik dėl to mū
’•••> oaSto tankių.
sų kultūrai ypač brangūs visi jo raštuose
fcelhimai sekančiai dienai priimami iki 5 užtinkami žmonės, pilkojo kaimo darbininkai
vai. po Riet
-tedaktorine artima — ana 11:11 UU 11:11 vaL ir plačių užsimojimų visuomenės darbininkai.
tamtamų
Ir čia Tumas užsimojo kuoplačiausiai. Jis mo
kėjo įvertinti kiekvieną kūrybinį, tautai nau
O R A U G A S”
dingą' darbą, jis mylėjo kiekvieną tautos dar
1.11HUAN1AN DAILY FRIENb
bininką, nors ne visi tos jo meilės ir buvo

“D R A U G A S”

cni

kratos

LAIMINA MALDININKUS

LIETUVIU KATALIKU VIENYBE
2334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.
A. L. R. K. Federacijos Reikalai

DAR APIE ŠVENTŲJŲ ME centralinių organizacijų ir vei
TŲ EKSKURSIJĄ
kėjų prašome pagelbėti šią eks

kursiją padaryti gausinga ir
Mūsų spaudoje jau buvo visais atžvilgiais pasekminga.
trumpai pranešta, kad Federa Žinodami, kad kas važiuoja j
cijos centro valdyba nutarė or Lietuvą, pakalbinkime
dėtis
ganizuoti antrą
maldininkų prie Federacijos ekskursijos
PubiUbad Daily, Baeept Bunday.
ekskursiją į Romą. Mat, iš arba praneškite apie 'tai SekaUHMCRIPTlONB: One Taar — M-M Bta Month* verti.
priežasties nepalankios krašte retorijatui.
ii <• Three Months — |l.ll. One Month — Tie.
Pirmas ir pagrindinis Tumo kūrybos šal
ureae
One Tear — |T.M. Blz Montha — 94.11.
finansinės situacijos, pirmoji
*»
Me.
tinis buvo jo pamiltas lietuviškasis kaimas,
Dė/ Federacijos kongreso
MvertMni ln “DRAUGAI" ėringa Beri reanlta.
ekskursija buvo negausinga ir
AUvtatlalng ratee on appMeaaon.
lietuviškoji gamta. “Miela, malonu Lietuvoje
nebuvo kam jai vadovauti. Fe Centro valdybos nariams y99V
□RAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago ne tik dėl to, kad įvairu; dar ir dėl to, kad deracijos centras, matydamas, ra išsiuntinėti laiškai dėl bū
Paskelbus Šventuosius Jubiliejinius Metus, kasdien į Va
įdomu, slėpininga. Visa jos gamta tai vienas
simo Federacijos
kongreso tikano miestą suplaukia daug maldininkų iš viso pasaulio
kad
šiais
Šventaisiais
Metais
ištisas geriausias senovės dokumentas: tik
Chicagoje. Laiške atsikliausia kraštų. Dėl to prisėjo balkone įrengti Šv. Tėvui Pijui XI
mokėk jo rašmenis skaityti“ — sako pats būtinai yra reikalinga, kad ADIENOS KLAUSIMAI
ma apie kongreso laiką, kuq' sostas, nuo kurio Šv. Tėvas kasdien laimina skaitlingus mal
Tumas. Iš tikrųjų to nepaprasto artimumo merikos lietuviai katalikai pa
nustatė Lietuvių Katalikų Va dininkų būrius.
KAN. J. T UMASVAIŽ GANTAS
gamtai, tos paslaptingos mistikos nemažai ra siųstų savo reprezentaciją į
konferenci,,
,, .. ,
.
ndame Tumo kūryboj. O tai taip nepaprastai Romą, pradėjo antrosios eks karinių v Valstybių
, L ,
Marąuette Park,
Chicago,
ŽINIOS IŠ KATALIKŲ
’
_.
(Tęsinys)
artima lietuvio sielai, kuri moka jausti, džiau kursijos darbą. Darbas sekasi. ja ir uzgyre Federacijos aps- ZT1111-; Akademijos Bemejos.
PASAULIO
Kai bus
Jau užsirašė keliolika ekskur kritys Chicagoje.
gtis
ir
liūdėti
su
gamta.
Federacijos
15
sk.,
Chica

Tai sausos ii šaltos gyvenimo datos, ku
santų, kurių tarpe yra visa gautas iš centro valdybos na
Nauja šventoji.
rios vis dėlto slepia didelės kūrybos ir drąsių
Tumo sielos šviesus optimizmas liko eilė žymių kunigų su J. E. rių atsakymas, kongreso lai go, III., pridavė Vilniaus naš
laičiams $12.00, taip pat ir
bei plačių užsimojimų asmenybę. Tumas yra mums ir jo kūryboje. Jis mokėjo pastebėti
Vyskupu Būčių priešakyje. J. kas oficialiai bus paskelbtas. 23 sk. tam pačiam tikslui pri Šiais metais bus pripažinta
neatskiriama kovų už lietuvybę dalis, jis yra ir blogąsias gyvenimo puses, -bet kam į jas
šventąja palaimintoji Teresė
Ekscelencija apsiėmė būti eks
Del programo tokie klausi siuntė $12.00.
jų kovotojas ir gaivintojas. Lietuvybė- yra perdaug įsižiūrėti, jeigu galima rasti tiek
Margarita Redi. Ji mirė 1770
kursijos garbės pirmininku. mai Valdybai
paduodami:
Federacijos 3 sk., So. Bos metais. Šių metų sausio mėne
jo kraujo ir širdies dalykas. Dėl jos jis labai daug grožio, šviesos ir giedros, tiek daug
Tai užtikrinta, kad Amerikos “Kongresui reikia bent dvie ton, Mass. prisiuntė mokes
gausus ir judrus publicistas, laikraščių dar meilės, gailestingumo ir pamaldumo. Ir tų
lietuviai katalikai ir Romoje jų referatų. Prašau pranešti čius už vienuolika draugijų, vi sio 17 d. Rytų kongregacija
bininkas, dėl jos jis rašytojas — kūrėjas, dėl šviesiųjų gyvenimo pusių Tumas nemažai mo
pripažino du tikrus stebuklus,
jos jis įvairiausių draugijij organizatorius ir kėjo surasti ir mūsų dar nešviesiam kaime, ir kitose šventose vietose bus kokius klausimus šiemet iš so $11.00
per jos užtarymą įvykusius.
šauniai atstovaujami. Be to, kelsime ir kokius prelegentus
Visiems skyriams ir užsinio
darbininkas. Bet šalia to jo viso veikimo ir ypač jo kūryboj.
ekskursijos vadu pakviestas pakviesime? Jau laikas apie kėjusioms draugijoms centras
kūrybos akstino veikia nuolat gyvas jo re
Salisiečiai plečiasi.
Mūsų
tautinės
kultūros
problemoms
Tu

gerb kun. dr. J. Navickas, M. tai pagalvoti... Ar numatote taria nuoširdų ačiū. Jau lai
ligingumas. Tumas ne tik dalyvauja kiek
Praėjusiais metais salezie
vienam tautos kultūros žygy, bet ir visuomet mas yra surinkęs nepaprastai daug turtų. Jis 1. C., Šv. Marijos kolegijos konstitufcijoje pataisymų, ku kas visoms prie Federacijos
ji laimina Dievo ir Bažnyčios vardu. Kiek visa širdžia mylėjo lietuviškąją liaudį ir sa direktorius, Federacijos cen riuos reikėtų įnešti į kongre priklausančioms organizaci čiai Italijoje atidarė 5 naujus
kultūrinių įstaigų yra Tumo palaiminta, kiek vo budžia akim sekė jos savumus, jos silp tro valdybos narys ir žymus są?“1
joms ir draugijoms užsimokė vienuolynus, Prancūzijoje 4,
jų šiandien jau yra išaugusių į stiprų lietu nybes ir dorybes. Ir jaunąją lietuvių inteli mūsų visuomenės veikėjas ir
ti savo metinius mokesčius. Jugoslavijoj 2, Lenkijoje 5,
Kongreso
reikalais
reikėtų
Portugalijoje 1, Ungarijoje 1,
gentiją jis matė tikrai lietuviškos liaudie? rašytojas. Jis prižiūrės ekskur
viškos kultūros veiksnį.
Prašome.
j
susirūpinti
ne
tik
centro
val

Amerikoje
3 ir Azijoje 13. Sa
santų reikalus kelionėje.
Tumas yra visų mūsų kultūros sričių vie savumais pasipuošusią.
Nauji skyriai _
dybai, bet ir visiems Federa
leziečių Kongregacija dabar
Taip pat jau buvo rašyta,
nas iš produktingiausių darbininkų. Jis ir
Daug lietuviškumo, lietuviškų žfnonių
cijos skyriams ir visiems na
Šv. Kazimiero par., Pitts turi apie 100,000 kandidatų.
Visą mūsų kultūrą bei gyvenimą yra plačiau sielos glūdi Tumo kūryboj, bet nemažiau lie kad Federacijos ekskursija su
riams, kuriems tik rūpi mūsų burgh, Pa., susiorganizavo Fe
siai apėmęs. Jis yra beletristas — kūrėjas, li tuvių kultūros darbininkų jis yra iškėlęs sa stos ir kitose šventose vietose:
garbingosios organizacijos ge deracijos naujas skyrius, ku Misijoms pritarimas didėja.
teratūros istorikas, publicistas, jis ir politi vo literatūros istorijos raštais. Toj asmenų Lisieux ir Liurde. (Kam ne
rovė. Kas turi kokių naujų ir riam skiriamas 52 nr. Tai kun.
kas, archeologas, kalbininkas, Gūdžiu, visos galerijoj yra ir tokių, kuriuos tik Tumas mo bus patogu tas vietas aplan
Kft&vienais metais tikintie
naudingų sumanymų, siųskite M. Kazėno, centro iždininko,
kyti, galės važiuoti tiesiai į
eilės sričių mėgėjas ir kūrėjas. Bet visur jis kėjo pastebėti ir įvertinti.
juos į Sekretorijatą, kuris jū pastangos. Kai gausime ofici ji misijų reikalams sudeda vis
tikras lietuvis, nuoširdžiausias patrijotas, tau
Romą ar Lietuvą).
sų sumanymus paskelbs spau ali pranešimą, apie tai paskelb Jaugiau ir daugiau pinigų. Pi
Tumo-Vaižganto gyvųjų tarpe jau nebė
tos kultūros skatintojas. Bet Tumas, Lietuvą
nigų sumos nedaug sumažėjo
Ekskursija iš New Yorko iš doje ir centro valdybai aps
sime plačiau.
visuomet laikydamas centre, platesniu žvilg ra, tačiau mūsų tautai lieka labai gausūs jo
ir krizio metais. Skaitlinėmis
plauks birželio 15 dieną Cu- varsčius, įneš į kongresą.
Kun. A. Jurgučio. Bridge- sisa tai šiaip išrodo; 1922-32
sniu apima ir mūsų kaimyninius kraštus, pa kūrybos turtai ir sunkių kovų laimėjimai. Jis
nard linijos laivu “Aąuitaville, Pa., lietuvių parapijos metais buvo sudėta — suauko
Užsimokėjo
geidaudamas jų visų glaudesnio bendradar paliko mums nepaprastai geros lietuvio šir
nia.“ Visais ekskursijos reika
dies
atminimą,
iš
kurios
plaukė
jo
šviesus
klebono, rūpesčiu įsisteigė Fe ta 24,102,369 lyrų; 1926-27 .
biavimo.
Feder. 47 sk. Providence, R.
lais reikia kreiptis į Feoptimizmas,
jo
didelis
kūrybingumas
ir
silp

deracijos skyrius, kuriam duo 31,471,874 lyr.; 1927-28 m. 47,Tumas ir kovoja su visais tautos priešais,
deracijos Sekretori jatą, 2334; I.: L. R. K. S. A. 273 kp., L.
nybės.
Jo
raštai
liks
visiems
laikams
turtin

tas 53 numeris. Mokesčius už 2^)9,209,377 lyr.; 1929-30 m.
nė vieno iš jų neišleisdamas iš akių. Rusų
So. Oakley avė., Chicago, III. Ii D. S. 11 kp., šv. Onos draugi*
gas
lietuviškos
kultūros
turtų
lobynas.
Pa

priespaudos laikais jis kovoja su rusais, se
simokėjo šios draugijos: L. R. 66,206,819 lyrų; -1930-13 m.
ja, šv. Kazimiero par. choras,
saulio
suiručių
ir
mūsų
tautos
rimto
gyveni

Kas rengiasi šiemet važiuo- ’
nais lietuvių spnudėjais. Jis jų ir teisiamas,
K. S. 112 kuopa ir Sodaliečių 63,133,133.272 lyr.; 1931-32 m.
L. Vyčių 103 kp. Šis skyrius
mo
momento
akivaizdoje
susimąstykime
prie
ti į Lietuvą, prašomi prie šios
blaškomas. Tumas kovoja ir su vokiečiais odraugija.
50,273,523 lyr.
taip pat ir Vilniaus reikalams
Tumo-Vaižganto
karsto,
kad
mumyse
liktų
svarbios ekskursijos prisidėti
kupacijos metais. Tai daugiau politinė jo ko
Federacijos Sekretorijatas.
prisiuntė $10.00 auką.
vos pusė. O kultūrinę kovą jis veda su len jo nepalaužiama energija, gera valia, šviesus ir ta pačia proga aplankyti
J. A. V. metaliniai pinigai
Fed. 19 skyr. Chicago, III.:
kais, gindamas savąjį tautiškumą, keldamas optimizmas, kad paveldėtume mūsų kultūrai Romą ir pasinaudoti tomis
Senovėje Lietuvoje, jei vie
tautinę lietuvių sąmonę, pats savo kūryba taip labai reikalingo kūrybingumo kibirkštis. malonėmis, k-okios yra teikia šv. Teresės dr-ja, Apaštalys nas kitam durklą įteikdavo, yra dirbami ne Vašingtone.
Metaliniij pinigų dirbtuvės vstatydamas tautinės kultūros rūmus.
Mūsų tautai lieka amžiams Tumo Vaiž mos tikintiesiems šiais Šven tės dr-ja, Akademijos Rėmėjų, tai buvo ženklas iššaukimo i
Ne visas Tumo-Vaižganto kovas ir dar ganto kūryba, paskatinimas naujiems tautos taisiais Metais. Geresnės pro Parapijos choras, šv. Kazimie dvikovą. Dar ir šiandie sako ra trys: viena Pliiladelphijoj,
bus suminėti trumpam dienraščio straipsny. ateities kūrybos žygiams, o jam Viešpats te gos greit nesusilauksime.
ro dr-ja, Moterų
Są-gos 20 ma, kad dovanotas aštrus dai kita Denvery, trečia San FraTai sritis, kurioj turės darbo daug kultūrom gul duoda savo ramybę.
ktas gadina draugiją.
incisco.
Federacijos skyrių valdybų, kp., Kolegijos Rėmėjai.

AA. JUOZAS TUMAS VAIŽGANTAS
GYVATOS IR VEIKIMO BRUOŽAI

Skamba ir žvangi, gaudžia varpai.
Liūdną ir skaudų kišdami gandą!
Vėl paviliojo auką kapai!
Dieną į dieną tiek jų atranda/.,

(Maironio “Varpai“)
Šeštadienį 7 vai. 40 min. vakaro mirė
visoje Lietuvoje ir toli už jos ribų žino
mas didelis mūsų tautos veikėjas, rašy
tojas, publicistas sidabraplaukis kanauni
nkas a. a. Juozas Tumas Vaižgantas. Liū
dna žinia žaibo greitumu apskrido visą
Lietuvą. Visa Lietuva apsigobė gedulo
šydu... Visa tauta, tos liūdnos žinios iš
tikta, atsiduso giliu liūdesio atodūsiu...
ir suprato, kokio didelio Sūnaus ji nete
ko kan. Juozo Tumo Vaižganto asmenyje,
kokią didelę auką paviliojo kapai... Tūks
tančiai pravirko gailiomis ašaromis, su
žinoję apie visos lietuvių tautos mylimo
kanauninko Juozo Tumo mirtį...
Kas gi buvo Juozas Tumas Lietuvai?

Dėl ko jo taip gailisi visa lietuvių tauta?
A. a. Juozo Tumo nuopelnai lietuvių tau
tai yra be galo dideli ir ne keliais saki
niais nusakomi. Bene tik pati svarbiausia
a. a. Juozo Tumo gailesčio priežastis te
bus tiktai viena: jis lietuvių tautą labai
mylėjo. Visas jo palyginti ne taip jau
trumpas amželis praėjo didelėje meilėje
Lietuvai ir lietuviams. Jis mokėjo ir ga
lėjo mylėti visus, visą lietuvių tautą. Ir
visa tauta velionį pamilo... Visi pravirko
gailiomis ašaromis jo netekę... Taigi jo
meilė yra visos lietuvių tautos gailesčio
pati pagrindinė priežastis. Ta meilė su
traukė dešimtis tūkstančių į paskutinį jo
kūno palydėjimą... Jo visas gyvenimas ir
veikimas buvo nuolatinis meilės reiškimas
Lietuvai. Ta meile jis ir mirė.
Juozas Tumas gimė 1869 m. rugsėjo
mėn. 20 d. Malaišių kaime, Svėdasų pa
rapijoje, Rokiškio apskrityje, 24 dešim
tinių žemės ūkyje. Baigęs per 2 žiemas
Kunigiškių pradžios mokyklą ir kelias sa
vaites privačiai pasimokęs, jis 1881 m. istojo į Dinabarko realinės mokyklos pirmą
klasę. Linksmas jaunikaitis mokėsi gerai,

buvo mokytojų ir draugų mylimas. Nuo
5 klasės jau pradėjo gyventi savarankiš
kai iš pamokų. Pamokos ir uždarbiavimas
jau tada kiek susilpnino jo sveikatą. Il388
m. Tumas baigė Dinabarko gimnaziją ir
tą patį rudenį įstojo į Žemaičių kunigų
seminariją Kaune, čia jau buvo keletas
susipratusių lietuvių klierikų. Seminarijos
lietuvių kalbos mokytojas prof. Kaz. Jau
nius Tumui turėjo nemažos įtakos: jis pa
skatino Tumą pamilti lietuvių kalbą ir
apskritai lietuvių mokslą. 1893 m. jis bai
gė kunigų seminariją ir lapkričio 28 d.
buvo įšventintas į kunigus.
Baigęs seminariją Tumas buvo pas
kirtas Mintaujos katalikų bažnyčios vika
ru. Be to, jis dėstė tikybą Paukėraitės
privatinėje gimnazijoje, kur mokėsi tarp
kitų Putvinskaitė-Žmuidzinavičienė, Puslauskaitė, vėliau grafienė Šuazelienė ir kt.
čia jis buvo ir kalėjimo kapelionu. Tat
darbo ir čia buvo iki valiai. Su lenkuo
jančiais kunigais, klebonu Valentu, kun.
Geniu ir kun. Andriuškevičium, Tumas
negąlėjo sugyventi. Bičiulystę jus rado te
nai esančiame lietuvių inteligentų būre1 '
•
.
9

lyje, prie kurio tarp kitų priklausė J.
Jablonskis, Mačys, Kriščiukaitis, Lozorai
tis, Čepas ir kiti. Tasai ratelis artimai
santykiavo su tuo metu Prūsuose leidžia
mu “Varpu“. Ir Tumo santykiai su tuo
rateliu greit iškilo aikštėn. Dėl to jam
teko nuo vietos lenkomanų ir kitokių prie
šingų lietuvybės darbui asmenų nukentė
ti. Mintaujoje jis buvo paliktas be vietos.
Po 4 mėnesių jis gavo paskyrimą į Mo
sėdį. 1S95 m. jis buvo jau Mosėdžio vi
karu. 1896 m. su Kretingos vienuolyne
sėdėjusiais kunigais įsteigė “Tėvynės Sa
rgą“. Tumas buvo kelerius metus jo re
daktorium. Ten platino draudžiamą lietu
vių literatūrą. Dėl to jis su broliu 1897
m. pakliuvo į žandarų rankas. Teko abiem
skaudžiai nukentėti.
1898 m. jis iš Mosėdžio buvo perkel
tas į Kulius. Čia būdamas per ūkininką
Girgždį dirbo lietuvių draudžiamos lite
ratūros platinimo darbą. Kulių klebonas
kun. Gerulaitis, susipratęs lietuvis, ne tik
kad netrukdė, bet ir padėjo jam tą darbą
dirbti. Dėl lietuvybės darbo nė čia ilgai
Tumas negalėjo pabūti. Greit jį perkėlė
ih t ? 1 L

į Micaičiu?, nedidelę Jokubauskių dvaro
koplyčią. Su visais gerai sugyveno, tik
negalėjo sutikti su lenkomanų Kuršėnų
klebonu kun. A. Eidimttu-Eidėnu. Už lie
tuvybę pastarasis Tumą įskundė vysku
pui Paliulioniui, įtardamas Tumą esant
netinkamą kunigo pareigoms eiti. Paliulionis tada bausmei Tumą perkėlė į Vadakčius. Čia taip pat greta kunigo parei
gų dirbo ir lietuvybės darbą. Panevėžiečių
siųstas dalyvavo Didžiajame Vilniaus sei
me. Ir čia jam teko nukentėti nuo lenkomanų. Jį įskundė Naujamiesčio klebonas
kun. Styra. Buvo perkeltas į Meškių filiją. Po 1905 m. revoliucijos Tuntas 1906
m. buvo iškeltas į Raseinių apskr. Pamituvio Stakius, toliau nuo tos vietos, kur
jis “kėlė revoliuciją“, čia irgi dirbo, su
organizavo ūkininkus.
(Daugiau bus)

Nedoras žmogus stengiasi surasti bl
gų tikslų ir geruose darbuose, o kilnus
stengiasi įmatyti gražių tikslų ir blogu
se darbuose.
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KAS BIRDn PO AMERIKOS UE1UVR)
WiSCONSIN'O LIETUVIŲ ŽINIOS
KOLONIJAS
VIKTORAS MANDRAVIOKAS, generalis agentas
815 _ 45th Street, Kenosha, Wis.

UTICA, N, Y.

visą laiką beveik nebuvo die-,
nos, kada nebūtų blogo oro.
Kruša prieš kelias savaites iš
daužė pusę tuzino langų nau
jokyno name. Laukai virto tik
rais ežerais, iš viso apie 3-4
akrai žemės po vandeniu, vie
tomis 2-3 pėdų gilumo. Daug
nuostolii} padaryta, ypatingai
ten, kur išplauta visi pasėliai.
Jokiu būdu negalima laukuo
se, ar darže, dirbti, visur ba
los.

sų tikinčiųjų, kurie Jos užta Mūsų kolonija visai apsilei
rymo prašo. Jinai yra dangaus do. Kad ir būtų kas rašyti air žemės Karalienė. Garbė Al pie lietuvių veikimą, bet nėra
X Gegužės 7 dieną pirmą torių Puošimo draugijai už to kam. Vieną tiktai korespon
dentą turime, bet ir tas, mato
vkį mūsų parapijoj įvyko iš- kį darbą.
si, serga tinginiavimo liga.
ilmingas mergaičių Sodalicion priėmimas. Įsirašė 27 me- Racine tarpe butlegerių ka Mūsų parapijoj daug buvo
gaitės. Po apeigų bažnyčioje rtais pasikartoja tas pats, kas
įvykių, kurie turėjo būt
Cunard linijos laivas “Aąuitania,” kuriuo organizuojama Federacijos ekskur
įergaitės turėjo bendrą poky- ir Chicagoj. Geg. 12 d. po pu- paskelbti spaudoje. Kad ir įsija
į Romą ir Lietuvą. Ekskursija išplauks birželio 15 d. Jai vadovaus gerb. kun.
į svetainėj ir pasilinksmini siaunakties sprogo bomba ita- i spūdžiai velykinių pamaldų,
J. Navickas, M. I. C., Šv. Marijos kolegijos direktorius. Šios ekskursijos reikalais
mą.
lo saliune. Nelaimių tačiau ne-.Bet niekas neparašė,
reikia kreiptis į Federacijos sekretorijatą, 2334 S. Oakley avė., Chicago, III.
X Gegužės 6 d. vakare pa- buvo ir nuostolių didelių ne-[ Pirmą savaitę po Velykų Nežiūrint pratęsto nemalo
apijiečiai padarė didelį sup- padarė, tik apardė namo prie- ,buvo Šv. Jurgio, parapijos glo naus oro, visi linksmi, sveiki, ""Gegužės 12 d. mūs pačių vai matėme vaisius. Sesučių veda- bus svečių, kiti
kad kas
ižą savo klebonui. Tą vakarą ggįj. Sako, būta gana stiprios bėjo atlaidai. Su tais atlaidais darbuojasi, mokinasi. Naujo- j kai pasirodė ką jie per me-'moję mokykloje vaikai gražiai sirgs, dar kiti — kad kas mirs
uvo užprašyta svetainė neva bombos, kad pramušė 8 colių prasidėjo ir šv. Misijos, kurias kai, išsimokę, įsitaisė knygų tus išmoko ir kiek yra nuvei-'išmoksta ne vieną kalbą, bet tuose namuose. O paukštelis
ai kokiam kitam parengimui, cemento grindis ir nuėjo į skle jVedė kun; Petrauskas, marijo- apdarytuvę naujokyne ir čia kę. Surengė parodą.
kaip beldės, taip ir tebeldžia.
dvi.
aij^kad klebonas visai nema pą. Savininkas sakosi gavęs nas- Misijos buvo labai sėkmi taiso knygas. Didelės naudos
Pirmas skyrius, vos pradė Aštuntame skyriuje mačiau Ir jau penkta diena savo smai
čia viskas buvo ruo- du grąsinančius su reikalavi- ngos. Visi parapijonys, vieti- bus Kongregacijai iš šių mū jęs mokyklą lankyti, stebina (raštų ir rašinėlių, knygučių i: lu snapeliu ko tai prašo, bet
paminėjimui jo dviejų.mu $9,000 laiškus, bet manęs, niai ir iš apylinkės, pasinau ši} introligatorių.
ne tiktai savo tėvelius, bet ir piešinių. Mūsų artimiausioji niekas negali suprasti, ko jis
Ekmingų metų klebonavimo kad jaį vaįkų darbas. Jis da- dojo ir daug dvasinių malonių
viešųjų mokyklų atsilankusias j viešoji mokykla prasčiau pa- nori. Jau ir Rašymų Onutė,
mažytė dukrelė, kuri labai
heboygane, iki įžengė į sve- ro pusgtiną biznį, kas kitiems nuo Dievo gavo. Ypač daug Ūky, namukas šalę šv. Juo mokytojas savo raštu. Mažy- sirodė.
ainę. Programa buvo labai netinka. Laiškai rašyti italų grįžo į Bažnyčią; grįžo tokių, zapo namo iš naujo perdirb- čiai nepaprastai gražiai rašo. I Knygutėje “Su Kristum per paukštukus myli, pradėjo py
raži. Suruošta puiki vakarie- kalba.
kurie jau visiškai apsileidę ti- tas ir išdekoruotas. Čia bus į- Antras skyrius surašė ir ap- Mišias” mokiniai, persiėmę ta kti ir sako, kibą jis durnas;
ė. Dainavo parapijos choras Atsiradus geram alui, Raci-. kėjimo dalykuose, o dar vėl taisyta skalbykla ir gyvena dengė ne po vieną knygutę, dvasia, aprašė šventųjų Mišių jis man miegoti neduoda. Aš
taip pat pirmą kartą matau,
r griežė prof. J. Feustel io ne mažiems biznieriams laikai g&bma juos matyti bažnyčioj mi namai. Perkėlus skalbyklą bet, kaip suskaičiau, net po apeigų reikšmę.
kad paukštelis lakstydamas arkestra. Taip pat pasakyta •pablogėjo. Mat, pirma mote-(Per Pamaldas. Tai misijonie- iš šv. Juozapo namo, ten bus penkias.
Jau gana Svajoti nereikia.
albų. Kalbėjo draugijų val- 'rys vįsa padirbdavo, o vyras riaus nuopelnai. Jis gražia, viskas pertvarkyta ir įtaisy Perėjus per trečio ir ketvi- Mūgų jaunimas pasįrodė. Pa- plink visus langus kalentų sna
ybų nariai ir .paskui klebo- parduodavo ir turėdavo dide- aiškia kalba pataikė į žmonių tas svečiams kambarys, ko da rto skyr. klasės kambarius pa-1^^ kad gesučįų Kazimie. pelių net iki tol, kol suvis pa
as, kun. J. šlikas. Klebonui
pelno. Dabar kas kita. Tū- širdis ; širdingais pamokini- bar trūksta.
stebėjau, kad čia dar tobulės-priežiQra vaikai gaU dvi vargsta, o pasilsėjęs ir vėl at
uvo įteikta dovana.
|ri brangiai mokėti, o parduo- mais’ PaP™stu būdu ir pavyznė rašyba. Mums labai patiko gubaį nuveikti Kaip matėme. naujina savo darbą. Net vie
tos laikraštininkai susidomėję
Šiam parengime daugiausia, dami daugiau negali imti, kaipdžiū ne vieną grąžino ant do- Aplink naujokyną dabar be Sakramentų knygutės.
ir nuveikė.
tuo reiškiniu. Kada tai pasi
ros kelio. Daugiau tokių misi- galiniai gražu. Sode beveik
asidarbavo trys darbščiosios 10° už stiklą.
Girdėjau mamytes kalbant,
Ten buvusi mamytė
baigs.
mūsų tautai, o ji ne visi vaisiniai medžiai pražydo. kad joms patinka artistiški
arapijos moterėlės, būtent, O- Sakau mažiems biznieriams, jonierių
?žus.
Viskas žalia, alyvos taip pat penktojo skyriaus piešti pa
a Pocevičienė, Ona Šulčiuvie- neg stambesni ir pirma bran-, rr •
•
, . .
pradeda žydėti. Tos tikros a- veikslai.
« ir Magdelena Brusokienė. giai mokėdavo, pirkdami paJ„nk-P ,™t d“ n
X Motinos diena šįmet vėl bntlegerins bačkom. Dabar p ,k"S
k“‘ ,darb? zmonem.s- merikoniškos gėlės, pienės, yŠešto skyriaus mokiniai jau
nvo iškilmingai apvaikščiota. kad ir pigiau parduoda, bet n «eros J“hos. zl"on'is vla patingai priviso mūsų pievo rodo ypatingus talentus. Per
KO JIS — NORI?
Vyčių kuopa surengė gar- turi daugiau kostnmerių, nes lk "eapl“dzla !r Parapijos se. Kada tik galime, visi, sy skaičius jų pačių parašytas ei
kiu su Tėveliu Magistru, pa lutes buvo iš ko pasidžiaugti. Pas Juozą Rašymą, 14 John
žius pusryčius motinėlėms ir užeina ir tie, kūne negerti mu- lpramogas
ijos
siėmę matikus ir peilius tik Viena mažutė šitaip išsitarė: son st., juodas paukštelis, čia
uijrią programą. Be to, davė
"T K,t, pardavinėja alų
moterų
kapojam ir kapojam jas. Bet, “ Studijuodamos garsus Ame vadinamas Rabinu.
eturias dovanas, būtent, se- po 5c stiklą. Naminė irgi ge-'
v .
, . , .
. x . 6 8 ,zaus per savo balių nemažai rodos, kai tik atsisuksi atgal, rikos poetus, ir mes panorėjo Gegužės 7 d., 2 vai. nakt}
iausiai motinėlei, jauniausiai, rokai
atpigo, bet nėra gėrė-'
.
.T .
„
.
, . . . s
pelno padare parapijai. Šv. Co kita pienė toj pačioj vietoj me rašyti.”
aotinėlei su daugiausia sūnų jų; žmonės
pradėjo snapeliu belst į namų
neturi pinigų, tat
’ motinėlei su daugiausia du- ir sublaivėjo. Nuo liepos mėn. ei 1 ijos choras savo pasilink užaugus. Reikia taip pat pa Lietuvą pamylėję septintojo langus ir taip įkyriai ir dažnai,
sminimu taip pat davė para žymėti, kad ir mūsų rūtos la skyrio mokiniai stengėsi ypa-jkad visus iš kantrybės išvedė,
terų.
laisnis bus $100, kals norės alų
X Teko girdėt, kad jaunų pardavinėti. Dabar pardavinė pijai naudos. Gegužės 21 d. bai gražiai žaliuoja. Riodos nė tingu būdu pramokti jos gra- Iš syk visi tik stebėjos ir vi
yru klubas rengiasi pagerbt ja nemokėdami ekstra mokes mergaičių Sodalicija rengia va ra visoj Amerikoj tiek daug žią kalbą. Pasirodė, kad ne ve- saip spėliojo. Vieni tvirtino,
Kiekvienas prh'ma faktą.,
kad
Bayer Aspirin yra greičiausias at
karienę taip pat parapijos nau ir tokių gražių rūtų, kokių mes ltui lietuviška mokykla. Čia kad šaltas oras, kiti sakė
arapijos tėvelius Tėvo dieną, čių.
leidimas galvos skaudėjimo, neu
ralgijos, neuritis, periodiško skaus
dai ir kviečia visus; po vaka-Įturime aplink naujokyną,
irželio mėnesį, i
mo ir kitų kentėjimų. Jeigu esi
mėginęs, žinai. Bet nėra reikalo
rienės bus pasilinksminimas.
X Jo Ekscelencijos Mihvauatidėlioti jų ėmimą dėl Jų smar
Dar viena keistenybė, tai
kumo. Jie yra pilnai saugūs. Ne
Patartina, kad panašiai pa- Kaip tik pritaikyti visam
ee Arkivyskupo parėdymu vi kalba tūlo daktaro atskirai
nustelbs širdies. Neturi jokių blo
gų pasekmių. Jų greftas veikimas
darytų ir vyrų dr-jos: * kaip tam gražumui kas vakaras da
oje arkivyskupijoje nevalia moterims ir vyrams. Žinoma,^,
todėl, kad jie greit išsileidžia.
į-’ • •
X A 7* *
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau
, . v
..
...
Šv. Kazimiero, Šv. Antano, Šv. bar, per gegužės mėnesį, kop
eit — daryt jokių parengimų kai
Dėlto, laikyk šias tabletas pa
kas nuėjo pasiklausyt, bet
sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
rankioj vietoj ir išlaikyk savo pri
u šokiais šeštadienio ir sek- labai nusivylė. Jis gyrė prosti Juozapo ir Klubas. Nes visos lyčioje laikomos gegužinės pa
žadėjimus — liuosas nuo skausmo
žįsta.
fr nestnagumų. Nešiok kišenini pa
ladienio vakarais. Taipgi ne tuciją tokiais žodžiais, kad ne draugijos savo susirinkimams maldos, kuriose dalyvauja vikeli dėl atsargumo; pirk butel}
Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas
100 dėl taupumo. Nauja, žemesnė
aria parduot alaus nei jokių galima nei į laikraštį dėti. naudoja parap. svetainę, o 'si namiškiai ir darbininkai-ės.
kaina panaikina paskutinę priežas
laikraštis.
tį mėginti ką nors kitą vietoj
B. J. K.
itokių Svaiginančių gėrimų Gaila tik, kad keletas moterų nuomą moka labai mažą.
Bayer Aspirin — kiekvienas tabletkas
turi šj kryžių:
Tat, broliai, lietuviai į dar
“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties
arapijos parengimuose įvyk- buvo su savim atsivedusios jau
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
tančiuose parapijos svetainė- nas dukreles ir girdint tokias bą, vienybėje ir sutikime; vie
gas.
fi^rba kiemuose.
T. P. kalbas neprašalino jų iš salės, ni kitiems padėkime, nes vie
nybėje galybė.
Parapijonas
“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
nei pačios nėjo laukan, štai,
SV. BALTRAMIEJAUS PA
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame
perlai, sulig to daktaro moks
RAP. MOKYKLA
daug žinių iš /Kmerikos lietuvių kolonijų iš
lo: vaikai nuo 14 metų, ypač
Lietuvos ir viso pasaulio.
mergaitės
turi
būt
pratinamos
Mūsų
seselės
Kazimierietės,
žės 14 d. Motinos die
Nebūk be “DRAUGO” — užsisakyk šiandien
PO ŪKĮ PASIŽVALGIUS tykiai, ramiai auklėdamos mū
“DRAUGAS” metams $6.00.
ta pas mus praėjo be jokių paleistuvauti.
ADVOKATAS
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie
sų
jaunimą,
veda
jį
prie
kil

105 W. Monroe St., prie Clark
škilmių; nebuvo parengimo,
Puikus ‘patarimas’ motinom
Telefonas State 7660
tuvoje. Metams $7.00.
Lietus. Migla. Kruša. Van nesnių idealų, lavindamos kaip
Brangus yra vardas motina,
įei pasilinksminimo, tik geri
Valandos 9 ryte iki 5 popiet
raikai privačiai pagerbė sa bet man rodos, kad tokios, ku duo. Purvynas. Apsiniaukusios jaunuolių širdis, taip valią ir
2201 W. Cermak Road
ro motinėles, o tos, atsilygin- rios vedasi savo jaunas dukre dienos. Šaltas vėjas. Daugiau protą. Gal kai kas mano, kad
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčlos
vakarais 6 iki 9
lamos, pagamino puikius pie- les į tokias kalbas, nėr bran lietaus, nei giedros. Tai visa vaikučiai sesučių vedamose mo
Telefonas Canal 6122
B. V. pasaka mūsų gyvenimo čia per kyklose mažiau teišmoksta. Jei
2334 S. OAKLEY AVENUE,
us savo vaikams ir giminėms. gintinos.
Namai: €459 S. Rockwell St.
paskutines
tris
savaites.
Išti

kas
taip
manė,
daugiau
teneUtarnlnko, Kelvergo ir Subatos
Šv. Kazimiero bažnyčioj Mo
Vakarais 7 Iki 9
Chicago,
Illinois
krųjų,
nepaprastas
oras.
Per
tą
mano.
Telefonas Republic 9600
inos diena praėjo be jokių iš Kai kuriose J. A. Valstybė
TT3
kilmių, Nors klebonas kun. A. se atsirado tokių vijūnų, ant
Jalinskas jau buvo atvažiavęs, kurių užvažiavus automobi
HITT AND RUNM—Sairt •‘PtcMtr" heyoafion DidnlApped to Bell At Tbi» Time So-Hc Droppcj the OiickcntV
BYRITT
iet Misiąs laikė skaitytinas ir liams sprogsta jų tajerai. Vi
jamokslo nesakė, nes dar nė jūnai turi drūtas adatas, ku
TfcRICfcU
ra pasveikęs. Negavęs savo rios perduria tajeTus. Kaliforieton kunigo, pats turėjo at rnia valstybė kas met išleidžia
važiuoti, kad ir ne visiškai pa po 150,000 dol. tiems vijū
kreikęs. Tai pasišventimas ta nams naikinti.
rnauti Dievui ir savo žmoįėms.
Praėjusiais rinkimais penki
Bažnyčioj buvo vienas gir- žydai išrinkti gubernatoriais
;inas pažymys—tai gražus pa šioms valstybėms: New York,
puošimas gėlėmis altoriaus Illinois, New Mexico, Oregon
Motinos Dievo ir Motinos Vai ir Florida.

SHEBOYGAN, W1S.

į

BINGHAMTON, N. Y.

Saugus!

PASIRINK SAU GERIAUSIA ‘DRAUGA’

WAUKEGAN. ILL,

B

RACINE, WIS.

MARIAN HILLS, ILL

JOHN B. BORDEN

“DRAUGAS” PUB. CO.

Trečiadienis, gegužės 17, 1933
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Prašau Į Mano Kampelį
'Rašo prof. Kampininkas.-

bės. Bet reikėB užmokėti $5. j vo pavardes, kuomet tampagimus Amerikoje. Kuomet mes žiavimo cęrtifikato ir įrodymo
už atvažiavimo certifikatą, ir, piliečiais. Bet antras perinai- apsivedėm, aš buvau ne pilie-: rezidencijos šioje šalyje. Nejei tos pirmos popieros ifiduo- nymas yra labai sunkus daly-|tis. Taip darydama ji pamėtė | reikės laukti 90 dienų prieš
tos prieš liepos 1 d., 1929| m., kas ir daug kainuoja. Žmogus savo pilietybę. Kaip ji gali vėl “paskutinį
išklausinėjimą ”
reikės užmokėti $5.00 už jo turi paduoti peticiją teismui,1 įgyti pilietybę ir kaip ilgai,Visa procedūra — pirmutinis
atvažiavimo certifikatą.
įrodydamas, kad jo noras per- tas ims?
išklausinėjimas
ištikimumo,
mainyti
pavardę
nėra
išsisu

^priesaika ir išdavimus jai piKlausimas. — Kiek metų
Atsakymas. — Ji gali
kimas
iš
mokėjimo
kokių
sko

,
.
..
..
.P.
lietybės — ima tik vieną dieturi turėti imigrantas prašy
duoti natūralizacijos peticiją
•
,
" . :
damas pirmųjų ir antrųjų: po lų arba dėl kito nelegalaus ti i.teismui,
nuvykus su dviem liu
kslo. Jei tamsta nori leisti pi
FLIS
pierų f
dininkais
ir
užmokėjus
$10.00.
už tokią sunkią procedūAtsakymas. — Aštuonioli nigų
_rą,
Q
ii,
Su savim...
turi nusinešti
iro- Pasauly yra visokių įvairytarki s su geru advokatu;
.
* .
kos, arba daugiau pirmoms
dymą apie gimimo vietą. Jai Ibių. štai, kad šeimose: Lukas
jis pagelbės.
popieroms, o antrųjų popierų
nereikia išpildyti “intencijos Laez sugrįžo Ispanijon iš Aturi sulaukti mažiausia 21 me
Atgavimas pilietybės
deklaracijos,” urba išsiimti inerikos 1883 m. su 37 vaikais
tų.
Kl&nstm&s. — Mano žmona pirmas popieras; nereik atvai 79 vaikų vaikais, 81 vaikų

Šnekama, kad žydai neturi dėjo debatus su bučeriais vekaralystės. Noser. Čikagos lie- sti labai vožnia tema: “Dėl
tuviškų balšavikų gazieta iš- ko depresijos metu agurkai
tlumoeijo, kad žydų karulys- auga f” Debatuos balšavikai iš
te yra Kasiejus. Epų, baisa- paskutinių faituojas, kad jei
vikams, pabėgusiems iš Vo-'gu depresija, tai ir agurkai
kietijos nėra bėdos: juos pri-'neturėtų augti. Taigi, taigi,
imsianti Sovietų sųjunga. Ye- šitokio razumai nori svietą
ser, dabartinis Kasiejus — žy- rūnyti.
dų rojus
Lietuvos Vyčių organas ‘Vy
Lietuviai for šiur nemoka tis’ velykiniu numeru pirmam
Pametė Identifikavimo
lietuviškos gramatikos. Prik-1 puslapy savo narius taip pakortelę
lodui, Joną, Chicagą, Kauną, sveikino: “Pavasaris Atsineša
Smetoną rašo su didžiąją lita- Velykas, Madas, Malonų Orą, Klausimas. — Atvykęs gruo
ra, o Sausį, Vasarį, Kovą ir ir Pagaliau Romansą, Mes tro džio mėn., 1928 m., gavau ik. su mažaja; arba Uranų, Sa kštame jo kuo daugiausia!” migranto identifikavimo kor
telę. Atsimenu numerį korte
turną, Neptūną visur rašo taip
lės, bet kortelę pamečiau, ne
PRAŠAU NESIJUOKTI
put su didžiąją raide, o Žemę
galiu rasti. Ar reikia prašyti
su mažaja.
(BE PERSĖDIMO)
Jonas Kreivakulnis atvažia- kitos naujos kortelės, kuomet
Gazietos nesenai rašė, kad vo i Ameriką. Su savim atsi- Plyšiu pirmųjų popierųt
Tam tikroj
italijonai fašistai, norėdami į- vežė ir šeimyną. Mažas Petru- Atsakymas.
amžinti savo dučes Mussolinio kas pirmas dienas vaikščioja vietoj, ant form A 2213, pir
GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU
vardą, siūlė ugniakalnį Vezu kaip nesavas, nes nemoka ir mo puslapio, reikia užrašyti
numerį
identifikavimo
korte

vijų pavadinti Musolinio var negali su nieku susikalbėti, nei
du. U’gniakalnis Vezuvijus, iš žaisti su vaikais. Po kelių die lės arba reikia pranešti kodėl
girdęs tokį pasiūlymą, taip nu nų vieną rytą įbėga linksmas nesiunčiama toji kortelė.
Ekskursija išplaukia iš New Yorko labai patogiu ir gražiausiu
sigando, kad šiomis dienomis į kambarį ir sako tėvui:
Dėl atvažiavimo certifikato
laiku, būtent
turėjęs išsiveršti, visai nuri — Tėte, tėte, ar girdi? Gai
Klausimas. — Negaliu atsi
mo: dūmus,' akmenis, dulkes dys lietuviškai gieda.
minti, kaip matio vardas buvo
Teisėjas: — Kaltinamasis,
ir lavą iš išgąsčio jis po žeme
užrašytas kada atvykau New
ar prisipažįsti, kad agitavai
paslėpė.
Yorkan. Ar Foreign Language
streikuojančius
darbininkus
Information Service gali žiū
J*..-.“
Nusibodus Čikagos lietuviš daužyti dirbtuvėms langus?
rėti imigracijos rekordus ii*
sKaltinamasis: — Truputį akiems balšavikams po gatves
suteikti informacijų?
bovytis, reiškia spaceruoti, gitavau. Mat, p. teisėjau, aš
Atsakymas. — Ne. Foreign
j
kad vaikai matytų, kaip gera esu stikliorius, o paskutiniu
Language Information Service
j. s#
:■S;
Easiejuj dabar gyventi, jie pra laiku visai nėra darbo.
negali egzaminuoti valdiškų
tė’S ■ <
rekordų
apie
atvykstančius
isiiinti natūralizacijos popie
ras? Jei esu piliečiu, kaip ga migrantus. Tik valdžios darbi-*
liu gauti pilietybės certifika ninkai gali tai daryti. Foreign
PILIETYBĖS KLAUSIMAI tą?
Language Information Service
nėra valdiška įstaiga.
IR ATSAKYMAI
Atsakymas. — Tapai Ame
Bet kitas dalykas yra laivo
rikos
piliečiu
tėvo
pilietybe,
Atvykimo certifika'ai
vardas, kuriuo pasažieras at
kuomet
atvykai
į
J.
A.
V.
nuo
Klausimas. — Ar atvažiavivyko. Reikia mums pranešti
i
mo certifikatus reikalingas pigyvenimui. Jei dabar iš kurio uosto pasažieras iš
rmoms ir antroms popieroms? turi virš 21 m., gali prašyti vyko, apie kada atvyko į J.
Ar žmogus privalo mokėti $5 “certificate of derivative ci A. V. ir į kurį uostą. Tada ga
už certifikatą, jei sykį jis už tizenship”. Reikės mokėti $10 lima bus suteikti informaci
mokėjo išpildydamas “inten už tokį certifikatą. Aplikaciją jas. Patyrimas Foreign Lang
cijos deklaraciją” (arba im reikia siųsti ant form 2400, uage Information Service ro
damas pirmąsias popieras?) kurią galima gauti Natūrali do, kad didžiumoj atsitikimų
Važiuoti tiesiog į Klaipėdą be jokio persėdimo, reiškia išvengti
Atsakymas. — Nuo liepos zacijos biure. Aplikantas turi gautos informacijos kas padė
daug vargo, kliūčių, ypač važiuojant su šeimynomis, vežantis dau
1 d., 1929 m., atvažiavimo ce- prisiekti ištikimumą J. A. Va jo aplikantams pristatyti pil
giau daiktų. Tuo pačiu paremiame ir Lietuvos vienintelį uostą Klai
rtifikatas reikalaujamas, kuo lstybėms prieš tam tikrą Na nas informacijas, kurių natū
pėdą. Žinant, kad laivas “Frederik VIII” yra labai švarus, gražus
met aplikantas prašo “pirmų tūralizacijos biuro atstovą. Rei ralizacija reikalauja apie at
ir su visais moderniškais įrengimais, dėl to ekskursantai turės sma
gią ir linksmą kelionę.
jų popierų (arba išpildo “in- jkės PrisWti gimimo certifi vykimą į J. A. V.
tencijos deklaraciją”). Žmo katą ir kopiją tėvų apsivediPrisidėkite prie šios retos ekskursijos. Prisirengimui į kelionę,
Pavardės permainymas
nės, kurie nemokėjo $5.00 už mo certifikato.
dar laiko yra užtektinai. Tuojau kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
Klausimas. — Permainiau
skyrių, kuriame gausit visas informacijas ir visi kelionės reikalai
tokį certifikatą, todėl, kad jie
Našlė deklaranto
bus
rūpestingai aprūpinti.
pavardę
tapdamas
Amerikos
išsiėmė ‘ ‘ pirmas popieras ’'
Klausimas. — Mano vyras
piliečiu. Bet dabar, kadangi
prieš liepos 1 d., 1929 m., turi
mirė praeitais metais. Jis išsi negana suamerikonizuota, ne
gauti atvažiavimo certifikatą
ėmė tik pirmas popieras. Ar patinka mano vaikams. Vėl
dėl antrų popierų. Tie, kurie, „
..
......
..... .
.
,. as galiu vartoti jo tas popie- noriu permainyti, arba sutru
įssieme pirmas popieras po lie•
. ,
7
,.
ras prašydama savo natūrali mpinti. Kaip tą galiu pada
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
pos 1 d., 1929 m., ir jau užzacijos?
ryti?
mokėjo $5.(X), kad pertikrintų
Atsakymas.
Jei
pirmos
Atsakymas. — Naturalizacilegalų įleidimą nuolatiniam gy
venimui, prašant antrųjų ne popieros nėr 7 metų senumo, jos teismai, paprastai, leidžia
galima vartoti prašant piliety-!ateiviams suamerikonizuoti sa
turi siųsti $5.00.
Einant įstatymu, kuris įėjo
į galę gegužės 25 d., 1932 m.,
BILLY’S UNCLZ
aplikantui, kuris buvo įleistas
UOMUST?
CAUTK
į J. A. Y. prieš birželio 29 d..,
COSH.
1 GO
TAfc.
Buot —vou
I blOKTT
CAfc V'OUCHTA SfcfcU
1906 m., nereikia atvažiavimo
SHOUL&A. BEtM
AtM*
HIM GLAfcfc. AT
AS
WITH Mt -1 MEAfcLV
certifikato. Taipgi nereikia at
bov!
. OH. BO'
VMS
unvero
HAOM’T PA1O
veah’
A ViGUT ujrVA
•V TUOUL&K
važiavimo certifikato sąryšy
YOU
vau
A TTfc6.fc.TCAU
S
Ufcki HE.—
su prašymu Amerikos piliečių
svetimšalių vaikų arba žmo
L
nos dėl paeinančios pilietybės
(derivative citizenship).

KELIAUKITE TIESIOG | KLAIPĖDA

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija
FREDERIK VIII

vaikų vaiku. Vyriausias sūnusl
buvo 70 metų amžiaus. Iš visol
šeimyna susidėjo iš 197 narių.
Kitas, Teodoras Vasilevas, Maj
skvoje, 1782 m. turėjo 83 vai
kus. Jam caras paskyrė pcn-|
siją. Su antra 113 vaikų per 8|
gimdymus. Froskodaldienė Flol
rencijoj 1576 m. turėjo 52 vai-j
ku, negimdė mažiau, kaip pol
3 vaikus. David Vilson lndi-l
joj 1850 m. turėjo 47 vaikus.

Nuga-Tone
I tūkstančiams vyrų ir moterų y,ra šal
tinis gražinantis sveikatą, ir llnksmuI mą — tikras gyvenimas su pagalbai
I šio TIKRO TONIKŲ. Kuomet vyruli
ir moterys pasiekia viduramžį, visli
I organai pradeda
darytis silpnesni.T
Jiems reikalingas yra tonikas. Stati
kodėl NUGA-TONE "pastatė daugelį!
jų ant kojų.” Bile vaistinyčia parduosi
jums trisdešimts dienų treattnentą.1
vartokite jų dvidešimts dienų pagali
paduotas direktyvas, ir jeigu busite!
neužganėdintas, jūsų pinigai bus juiusl
sugrąžinti — be jokių jums ekspensų.l

TO LOŠĖ FA!
Mina M. Katnar of Brooklyn,
vrites: "Have nsed Krasehen
yast 4 montbs and have not only
ponnds būt feel ao maeb bettor ln
vray. Even for people vho don’t care to
rednoe, Kruschen la vondetfnl to keep
tbo ayotein healthy. I being a narse
ahaaid knov for I've triod so many
thinys būt only Krasehen anavrerod all
parpotes." (May 13, 1M3).
TO loae fat ŠAPELY and HARMLE88LY, take a balt teaspoonful of Kruschen
Saltt ln a glasg of hot trator ln the
mornlng before breakfast—don’t misa a
mornlng—a bottle that laata 4 treeks
coats būt a trlfle—get Kruschen Salta at
any drugstore ln Amsrlca. If not Joyfully aatlsfled after the flrat bottle—
money back.

BIRŽELIO 3 DIENĄ

IMIGRANTĮI PROBLEMOS

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

į

-būt

at

VISADA

UŽMIRŠTA
Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo T
JI pati nežinojo.
Jos blogas kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti.
Gargaliuok su Listerine ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PHARMACAL
COMPANY

St. Louls, Mo.

LISTERINE
4

promptly end. odors ordlnary
antlsoptlcs can’t hide ln day.

RHEUMATISM

Pato—Agony Starta To Leave to
24 Hours
Happy Days Ahead for You

Think of lt—hov this old vorj,
does make progress—nov comes
preseriptlon which Is knnvn to phl
macists as Allenru and vlthinl
hours after you start to take f__
swift beting rormula pain, agony and
Inflammation caused by ezcess urlo
a rid has started to depart.
Allenru does Just what this rrotlce
•ays lt wlll do—it is guaranteėd. You
can get one generous bottle at leadIng drugstores ėveryvhere for S5
cents and if lt doesn’t bring the Joyous results you ezpect—your money
whole heart«dly returned.

‘t**

. CtAfcfc

feLGH-T 3ACK AkT
AS IF X

HAtO!

‘Derivative” pilietybė

Klausimas. — Mano tėvas
tapo Amerikos piliečiu, man
būnant kūdikiu ir gyvenant
su motina užsieny. Atvykau į
šią šalį turėdamas 15 metų.
Tėvas mirė pereitais metais.
Ar aš esu pilietis, ar turiu iš-
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.. ...........

♦
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-
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Trečiadienis, 'gegužės 17, 1933

ir dvi sesutės iš Šv. Kazimie- vių, bet ir tarp svetimtaiučių.
Iro Kongregacijos: sesuo M. ‘ ‘ G ai bė springfieldiečiams,
Felicia ir sesuo M. Imelda.
kad išleido gražų pulkelį dar
Ree. and Office
Office Phone
Ofiso: Tel. Calumet 4039
Po trijų metų lavinimosi ir buotis žmonijos labui’’ — pa
2869 So. Leavitt St
Proepect 1028
Res.: Tel. Hemlock 0280
niokinimosi joms suteikta tos sakė Josepli A. Tobin, A. B.,
Canal 0708
Penktadienyje, gegužės mė
profesijos laipsnis. Judviejų . A., M. D., direktorius slau- nesio 19 d., 8 vai. vakare, Au
išsigąsta išgirdę, kad šv. El
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
tikslas — tarnauti kenčiančiai gįų fakulteto, De Paul univer- šios Vartų parap. salėj (VVest
žbieta bučiuodavo pūliuojan
3147 So. Halsted St.
PHYSICIAN AND SURGEON
žmonijai. “Ligonis pirmiau- 'sitete. “Garbė’’ Šv. Kazimie2403 W. 63rd St., Chicago
turi hflti in nbalsis”
'r k’
"oi b
lSide> įVyks Vi*U draU«^
2050'Voil/st
čias žaizdas sunkiai sergan
šiai
turi
būti
jų
obalsis
ro
Kongregacijai
kad
davė
gaL
tovų
8varbus
8Ug
i
rinkima8
Pa
Valandos:
10
—
12
ryto
OFFICE HOURS:
čių ligonių: “Šv. Elžbieta yra
Beredomla lr Nedėllomia pagal sutarti
a to 4 and 7 to 8 P. M.
pasakė
Jo
Malonybe
James
A.
hmybės
vienuolikai
seserų
mo
’
s
„
ulin6s
Parodos
ir
“
Lietuvių
Sunday by Appolntment
tetinę kultūrų yra lavinamas
Gnffin,
D.
D.,
Sprmgfieldo
kytis
ir
pasiekti
tųjį
laipsnį.
Dienos
n
reika
i
ais
.
KkzekutvTel. LAFAYETTE 8087
Dienos” reikalais. Ekzekuty
pavyzdys, kaip paniekinus esvy.skūpas savo kalboje po į- I)vi seserys dar tebesimokina. vis komitetas turi padaryti
gailestingumas. Be meilės iš
DR. A. RAČKUS HEMLOCK 8161
teikimo slaugėms diplomų.
Šv. Jono įstaiga sujungta 'svarbi1 pranešimų, kuriuos
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
šiokių aukštesnių sferų visas
Sės.
M.
Felicia
ir
sės.
M.
X—SPINDULIAI
socialinis darbas yra tiktai as
su De Paul universitetu, Chi reiks apsvarstyti. Taip pat
(Naryauckas)
Imelda,
be
abejonės,
pildys
sa

3051 W. 43rd St
mens kulto bei savimeilės rū
cagoje. Šios įstaigos garsumas bus galutinas išspręstas paroOYDYTOJAS IR CHIRURGAS
vo kilnias pareigas, kaip pra
(Prie Archer Ava netoli Kedale)
8420 VVest Marųuette Road
šis, bet joks tikras santykiavi
visur pasklidęs. Į jų slaugių davimo gatvėmis klausimas. Valandos: nuo I iki 8 vaL vakaro
ėjusiais
metais
baigusios
se

VALANDOS:
mas su kitais žmonėmis ir yCentras žiūri, kaipo į idealin- Taigi svarbu, kad šiame susi
Beredomla lr nedėllomia pagal
8 lkl II ryto; 7 lkl 8 vakare
sutės mokslų toje pačioje įstai
Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti
rinkime dalyvautų visų drau
pač joks
santykiavimas su
gų kolegijų.
sutarties
Rea 8486 S. MAPLEVVOOD Z VE.
goje. Šv. Kryžiaus ligoninėje,
gijų atstovai.
Dievu.’’ Karšta širdis yra lab
Tel. Cicero 1268
X—RAY
Chieagoje, vadovaujant sės. M.
Priimkite sesutės nuošird
Kviečia Ekzek. Kom.
jausiai lavinama ligonius slau
Almai, R. N., jų geri darbai žius sveikinimus, nes jie jums Į
TeL Lafayette 5793
gaut. Čia pati prigimtis mus
Phone Boulevard 7042
žiba ne vien tarp mūsų, lietu- priklauso.
R. N.
LIETUVIS
DENTISTAŠ
moko, kaip vienas žmogus tu
Soo£

VISŲ DRAUGUI) ATSTO
VŲ SUSIRINKIMAS

LABDARIŲ DIRVA
Prof. TF. Liese

KARŠTA ŠIRDIS

Galima gražiai ir daug kal
bėti apie Caritas, — tai švie
saus proto dalykas. (Galima
puikiausiai Caritas apdainuo•ti, — tai gyvos fantazijos da
lykas. Bet negalima tikro Ca
ritas darbo dirbti be širdies.
Taip mokė pats Caritas mo
kytojas, kuris didžiajame mei
lės įsakyme reikalavo: “Iš vi
sos širdies.’’ Tai yra daug
daugiau, negu kad protas ir
fantazija gali duoti. Širdis —
tai nėra vien išorinis jaus
mas; širdis pažymi visų žmo
gų, su jo aukštais troškimais
kilnumu. Motina dažnai va
lia savo vaikų; mano širdeŽmonės, kurie vienas ki
tų myli, sako vienas kitam;
tu mano širdis, mano brangio
ji širdis. Širdis yra išorinio
gyveninio šaltinis, nieko nėra
blogiau, kaip žmogus, kuris
nustoja širdies.

DAKTARAI:

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKAS

m

DR. V. S. NARES

DR. GUSSEN

ri teikti pagalbos ki-tam. Rei
kia būti perdaug žiauriam neištiesus rankos pagalbos rei
kalaujantiems. Atsitinka daž
nai, kad sunkiausios proble
mos išsprendžiamos ne sausu
protu, bet krašta širdimi.
Vert Alf. y. <‘r.”

PADIDĖJO GAILESTIN
GŲJŲ PULKELIS

DR. C. Z. VEZELIS

Daktaras
Kapitonas

G

KISSIG,
Specialistas iš

Pasauliniame kare

Rusijos
GYDO VISAS LIGA8 VYRŲ IR MOTKRŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP UŽS1SENEJUSIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodljlmų krau
jo, od-os, ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai ir nuo S—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai.
4200 WBST Mlfc 8T„

kampas Keeler Avė.

Tet Oravtord 6*78

Aišku, kad Caritas darbui
GRABORIAI:
reikalinga atskira Caritas šir
dis, kuri yra kažkas daugiau, Tarpe dvidešimt devynių
LACHAVICH Telefonas Yards 1138
negu išorinė dovana: kaip daž slaugių, kurios sekmadienį, ge
IR SONOS
nai atsitinka, kad vargšui el gužės 7 d., baigė Šv. Jono li
LIETUVIS GRABORIUS
getai numetama kokia dovana goninės slaugių kolegijų (St.
„„K
John
’
s
School
of
Nursing
EduPatarnauju laidotuvėse kuopigiausia. Graborius ir Balsamuotojas
su mintimi: na, dabar
°
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
gali i
darbu busite užganėdinti
sau eiti toliau. Tokia “labda-!ca^on)’ Springfield e, IU., bai
Turiu automubilius visokiems
Tel. Canal IBIS arba 2516
rybė” yra tiktai “labdarybė”.
viena ’ietuvaitė, springfiel- 2314 W. 23rd PI., Chicago
reikalams. Kaina prieinama.
Bet Caritas nori tikrai gera dietė, Petronėlė Marčilioniūtt
3319 AUBURN AVENUE
1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
daryti: tai ne koks paviršutini
Chicago, UI.
TEL. CICERO 6927
škas bei šykštus dolerio auko
jimas. Kur širdis su širdimi PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8
•
susitinka, ten žmonėse pranyk Laidotuvėms CHICAGOJE
patarnauju geriausia ir
negu kiti todėl, kad priklau
sta užkietėjimas ir pasididžia pigiau
sau prie grabų išdirbystės.
GRABORIAI
OFISAS
vimas. Ten taip pat pranyks
668 VVEST 18th 8TREET
tur gyveni musų pa
Tai. Canal 6174
ta įžūlūs “proletarų
jaus
už NAUJU MAŽESNĘ RAINĄ
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
mas”, kuris visus šiokių tokių
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavfmo
nuosavybę turinčius vadina
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.
žiauriais kapitalistais. Tiktai
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
LIETUVIS GRABORIUS
nuoširdus atsidavimas iškelia
Didelė graži koplyčia dykai
mus aukščiau klasų ir luomų.
718 WEST 18th STREET
Šis nuoširdus atsidavimas
Tel. Roosevelt 7532
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
kaip tik charakterizuoja kažkų
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
didinga, Dievo paveikslų, Kris
Phone Boulevard 4139
taus atspindį, kuris žmones
mylėj-o iki mirties.
Tokia meilė yra karšta, ji
GRABORIUS
INCORPORATED
uždega kitus ir sukuria jau
Musų patarnavimas
Henry W. Becker
visuomet sųžiningas Ir
kių atmosferų. Motinos mei nebrangus,
(Licensed Embalmer)
nes neturi
me
išlaidų
užlaikymui
lė yra karšta; kūdikis jaučia: skyrių.
3238 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.
motina viskų jam pasiruošu
Nauja, graži ko
si padaryti, jokių .rūpesčių ji
nebijo. Panašiai ir tikras Ca plyčia dykai.
ritas yra karštas. F. W. Fos3307 Auburn Avenue
teris šiaip rašo tiems, kurie

STANLEY P. MAŽEIKA

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto lkl t
valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 4847 W. 14th St
arti 47th Street
Vai.: nuo 9 lkl 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

S. M. SKUDAS

A, MASALSKIS

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
Tet Lafayette 8672

PETRAS
KEMBRAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu
gegužės 15 d., 12:30 vai. popiet
1983 m., sulaukęs 45 metų am
žiaus; gimęs Vilniaus. Zesno
apskr., Nemajūnų parap., Erzenlkovo kaime. Amerikoj Iš
gyveno 27 metus. Palfko didė
liame nuliudime moterj Onų,
dvi dukteris — Onų lr Marijo
nų, du sunu — Vladislovų ir
Juozapų, brolj Lukošių ir gi
mines, o Lietuvoj 4 brolius.
Kūnas
pašarvotas
randasi
1324 8. 49th Avė., Cicero.
Lai'dotuvės įvyks ketvirtadie
nį, gegužės 18 d„ 8 vai. .ryto
iš namų į Sv. Antano parapi
jos bažnyčių, kurioje atsibus
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iš ten bus nulydė
tas į Sv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Petro Kembrausko
giminės, draugai' ir pažystami
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir sutelkti jain
paskutinį patarnavimų Ir atslsvefkinimų.
Nuliūdę liekame: Moteris, Ih:
klerys, Simai. Brols Ir giminės.

laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, tai. Y arda 1741

J. Liulevičius
Graborius

ir
Raišam uotojas
Patarnauja Chi
eagoje ir apialin*
kOje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai
4092 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUB IR LAIDOTUVIŲ
V KD ltJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. Bonlavard 6298—8418
Tai. CICERO 184

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už |»5.00
KOPLYČIA DYKAI
1344 S. BOth Ave^ Cicero, Hl

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

(STAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų un savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų ii bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios
Dėl Bormanų. Pašaukite EUDKIKI pirm negu beipšitie ku kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUB
Dldyala Ofisas

4605-07 South Hcrmitage Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

Į TEL. LAFAYETTE 7669

DR. F. G. WINSKUNAS

Tel. Canal 6121

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Ofiso lr Rea. Grovehill 0617
6917 S. Washten&w Ava

4140 Archer Avė.

DR. J. J, SIMONAITIS

VaL 2—4 ir 7—9 vai. vakare

(Kampa* Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
Nuo 1 lkl ■ vakare
Seredoj pagal sutarti

Dr. C.K. Kliauga

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 6492

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

Phone Canal 6122

Specialistė

2420 W. Marąuette Road

4145 ARCHER AVĖ.

arti Western Avė.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Ofiso TeL LAFAYETTE 7111

Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marąuette Road
Vai,: 8-4 lr 7-8 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlioj susitarus

Moterų ir Vaikų ligų

DENTISTAS

Ofiso vaL kiekvienų dienų nruo 9 lkl
Valandos: 1—8 lr 7—8 vak.
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti
nuo 4 iki 8 vaL vakare LtarninkaU
REZIDENCIJA:
lr Ketvergala,
6631 S. California Avė.
Rea Tel. Hyde Tark 8396

DR. VAITUSH, OPT,

PRANEŠU...

Telefonas Republic 7868
Tel. Canal 9267

Rea. Prospect 6669

DR.M.r. STKUOL'IU.MiD. OR. P. Z. ZALATORIS
SUGRĮŽIMĄ

J. F. RADŽIUS

EUDEIKIS IR SŪNUS

Cicero, ilk

DR. A. J. JAVOIŠ '

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso telef. Boulevard 7820
Namų telef. Prospect 1930

Palengvins akių įtempimų, kuris
esti priežastim gaivos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemfmo, nervuolumo, skaudamų aklų karštį.
Nuimu —
cataractus. Atitaisau trumpų regystę PHONE GROVEHILL 0027
ir tolimų regystę,
į
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
.
*-eis*nKa-i akinius visuose Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Specialė atyda atkreipiama moky
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas
klos vaikučiams.
6869 SO. WESTERN AVĖ.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
Chicago, 1H.
ro. Nedėliomis pagal sutartį.

Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Residenclja 6666 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto lkl 4 po pietų
6 lkl 8:86 vakare

Ofiso: Tel. Victory 6893

DR. J. W. KADZEWIGK
DR, P. P. ZALLYS

4712 S. ASHLAND AVĖ.

30 East lllth Street

Tel. Boulevard 7589

Prie Y. M. C. A., Roseland
Gazas, X-RAY, etc.

DENTISTAS

Boulevard 7681

Rea. Hemlock 7681

DR. G. SERNER

DR. A. P. KAZLAUSKAS

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto lkl 8 vakare

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

DR. A. A. ROTH

.

Rnsas Gydytojas ir Chirurgai
Ofisas 3102 So. Halsted SK

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU- Phon# PULLMAN 0866

MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos įterpus
pigesnės, negu buvo. Musų
, pigesnės, kaip kitų.

Tel. Yards 1829

Rez.: Tel. Drexei 9191

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Kampas Slst Street
Vai.: 19—11 v. ryto, 1—4. 7—9 y. «

Nedėllomia Ir šventadieniais 19—11

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

4142 ARCHER AVENUE

Tet Virginia 0036

DR MAKGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau i erdvesne lr pati

vietų
*325 BO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki I po pietų
nuo 6 Iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 16 lkl 18
Phone BOULEVARD 8488

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokią
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'sų po numeriu

TaL GrovehUl 1196

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAU IR CHIRURGAM
Vai.: 9-11 ryto 8-4 lr 1-8 vak.
Beredomla po pietų Ir NedėldleaUda
tik susitarus
9989 V. MAROUETTP ROAD

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Rea. Phone
Office Pho&e
Englevrood 6641
Wentworth 8000
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Val.j ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Nedėliomis 10 lkl 12
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAB

DR. A. R, MCGRADIE

Telefonas Midivay 2880
Office;
Victory 2284

Res.:

ROOM 210
Vai.: 2-4 ir 7-0 vaL vakar*

Beveriy 0081

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
Dr. JOHN F. RUZIC
štas. Pastebėkit mano iškabas.
PHYSICIAN AND SURGEON
3046 Wentworth Avenue
Valandos nuo 9:30 ryto iki
Vai.: 2 to 4 ir 7 to 9 P. M.
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Ketv.
Ir Sekmad. pagal nutarti
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj
Į skirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

7850 S. HALSTED STREET

Chicago, 111.
Phone: Hemlock 6700

Tel. Ofiso Boulevard 5912-14
Rea. Victory 2342

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vai.: nuo 1-2; nuo 0:80-1:80

mm

B

s

Trečiadienis; gegužės 17, 1933

bus užkandžio. Viskas tik už
25c asmeniui. Taigi, nuošird
žiai visas ir visus prašome at
silankyti.

CHICAGOJE

AKAD. RĖMĖJŲ DR-JOSTlš nTpRAS. P. š, PARAP.
SEIMAS
BRIGHTON PARK
j*

Kuopos susirinkimai

liniai suskirstyti grupėmis I
II. Pirmoj grupėj yra 617 vy
rų ir 37 moterys. II — 20 vy
rų ir 3 moterys. Bendroj gru
pėj 13 vyrų.

Moterų S-gos 20 k p. susi
rinkimai tapo pakeisti iš pir
MCVICKERS TEATRE
mo sekmadienio į pirmų pir
Akad. Rėmėjų Draugija, Federacijos 19 skyrius renmadienį. Sekantis susirinkimas
“Song of tbe Eagle” su
kaip ir visos kitos centralinės gia labai gražų vakarų su proįvyks birželio 5 d., 7 vai. vak., Charles Bickford, Richard Arorganizaeijos sykį į metus su- grania, gegužės 17 d., parapimokyklos kambaryje.
Vilija | jen, Mary Brian, Jean llerrengia vienų viešę susivažia- jos salėj. Kaip visiems žinosholt, Louise Dressler, Andy
vimų — seimų. Šįmet seimas ma, dabar dienraščio “DrauDevine ir George E. Stone
iš eilės jau bus 14 ir rėmėjos go” akcijos savaitės, kurios
svarbiausiose rolėse, vaizduoja
prie jo nuoširdžiau rengiasi rengiamos kiekvienoje parap.
įvykius per praėtus 20 metus.
negu kada seniau: kviečia lai- Neatsilieka nei mūsų parapiApysaka įdomiai pinasi apie
RADIJO VALANDA
škais visas draugijas, visus ja. Programų ruošia varg. J.
šeimynų, saliūninkus, kurie
DR. SILVESTRAS BREN
lietuvius ir nori, kad gerb. se- I Kudirka su pagalba mūsų seZA,
Metropolitan
State
banko
Jos. F. Budriko korporaci 1916 m. pusėtinam geram sto
serų ir rėmėjų prašymas ne- perų kaziinieriečių.
direktorius
ir
stiprus
jo
šu

ja
pereitų sekmadienį davė vyje. Kuomet kųrė prasideda
paliktų vien balsu šaukiančiu
Solo dainuos mūsų dramos las, taip pat pasižymėjęs kai- dvi gražias lietuvių dainų ir du sūnai stoja kovon. Tik
tyruose, bet kad suvažiuotuartistė dain. Oželienė, barito po vienas žymiausias lietuvių muzikos radijo programas iš ’ vienas sugrįžta ir gelbsti tėvui
mėm kuo skaitlingiausiai, kad
nas J. Gudas; bus smuiko, pi gydytojas chirurgas. Dr. S. stoties WCFL, 8 vai. ryto ir , biznyje, kuris galutinai prohipadarytume seimų dideliu ir
ano ir konstantinkos solo; ka Brenza yra vienas iš sumany- 1 vai. popiet. Programos bu- bįcijos tampa panaikintas.
sėkmingu; ypatingai šįmet, ka
lbės dr. Poška ir kiti kalbė tojų statyti lietuvių ligoninę, j vo pašvęstos motinos dienai. Labai įdomai baigiasi šis pa
da vienybė ir parama taip rei
tojai.
. Tam tikslui jis daug dirbo,,Taipgi pranešta, kad nuo a- veikslas.
kalinga; kad suvažiuotumėm
\ isi atsilankę gražiai pi alei> pOpUjerįzuodamas
sumany- teinančio ketvergo Makalai
su naujais, naudingais draugi
darydamas planus, auko- bus girdimi iš stoties WHFC
Ant irendos 4 ir 5 kamb. fhf.
jai sumanymais; patartumėm laikų įsigys naudingi) knygų
paskaitymui nuo Federacijos damas dideles tam tikg,ui SUJKUO 7;30 vakare
tai, pečiu šildomi. Didelis dar-^
rėmėjoms, kaip juos įvykin
skyr. pirm. \ aicekausko, ku- n?as gv. Kryžiaus Lietuvių ližas. Atsišaukite 3946 W. 56th
ti. Čia, gerbiamieji, visų mūsų
ris čia platina katalikiškųjų gOnįngs istorijon savo vardų Primintina, kad Budriko ko Street, arti Crawford Avė.
reikalas; ne vien rėmėjų. Mū
spaudų. Kiekviename kataliki-į jįg stambiomis raidėmis įsira- ntestantų piknikas įvyks atei
sų tauta ne taip didelė. Mė
škam name privalo rastis gerų
ne vien dgl to> kad kanipi. nantį sekmadienį, gegužės 21
ginkime matyti visus jos rei
ns šventinimo iškil d., Birutės darže, kur bus iš- Kraustau Rakandus, Planus už pi
kalus, ne vienų kokių atskirą knygų. Ypač tas reikalinga mu | nĮ0 akme
,, .
. .dalinta $500.00 vertės dovanų giausias kainas. Pašaukit Lafayette
siu jaunimui.
™S!.P,
’ !??, 5 kontestantams. Be to dar bus 8880
dalelę, arba save. Prašom vi
Todėl sakytę dienę visi į dgĮ į0 kad daUg dirbo. Taigi,
J. OKSAS
sus moteris, vyrus, jaunimą,
traukiami
judamieji
paveiks

parapijos salę, 8 vai. vakare, j j0 nuopelnai ne tik kaipo su-i
2649 West 43rd St.
rėmėjus ir nerėmėjus.
lai
ir
daug
kitokių
įvairumų.
Nesigailėsite; išgirsite gražios manaus finansininko, bankiniAkademijos R-jų skyriai sei muzikos; gerų įspūdžių pat si- nko, bet ir kaipo gydytojo ir Tai bus vienintelis šiais metais
Komiriia
• • geradario
, • negali bu_ 1,P- Budriko
me išduoda metinius raportus nešite namo.
jvoiiu.tijd, r
ijgomnes
.
...rengiamas
, , , pikm1
6
fo
kas, todėl aišku kad bus gra
iš savo darbuotės, taip pat ir
iti užmiršti.
žus ir skaitlingas. Iki pasinia- Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus IforCentro Valdyba. Bus įdomu IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO
Namus. Farmas lr Biznius vi
tvino.
Muzikantas glčlus,
išgirsti jų veikimas.
sose valstijose. Taipgi darom įvai
Icagos sųjungietes. Tat tikimorius legalius dokumentus, kaip tai,
Seimas įvyksta šį sekmadie Geg. 7 d. Moterų Sų-gos 2(b si gausingo mūsų sesučių sępirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu
KAUNE
690
KALINIŲ
nį, gegužės 21 dienų, Gimimo kp. įvyko skaitlingas susirin- jungiečių atsilankymo. Gi bripatyrimu biznyje ir teisingu patar
navimu. tas jums bus naudinga.
parap. svetainėj. Sesijos pra- kimas. Išklausius įvairų prane gbtonparkietės iš savo pusės
Paskutiniais daviniais Kau
sideda 2 vai. popiet, punktu- gimų, ypatingai pasirodė pil- stengsis maloniai visas priim6755 S. Western Avenue
S d. kalėjime yra 690 kali
aliaiTyla nai pavykusios prelekcijos bei ti bei pavaišinti, nes tuomi rūChicago. III.
nių;
650
vyrų
ir
40
moterų.
Ka
naujų narių vajaus parengi pinasi Račkienė, Panavienė,
Tel. GROVEHILL 10811
mas. Rezultatai: septynios nau Šrupšienė ir Nevulytė.
E3A
jos narės įsirašė į kuopę. Su Sukviesti ir surinkti dova
sirinkimas komisijai išreiškė nėlių nuo vietinių sęjungiečių
dideliausį ačiū.
iapsiėmė mūsų nut. rašt. darb
Atstovės į Šv. Kazimiero A- ščioji M. Panavienė. Šioje bu
MARIJONŲ FARMOJE Brolis Andriejus turi pa
kademijos Rėm: seimų išrink nco—card party bus daug do
ruošęs puikiausių lašinių, kumpių, dešrų ir įvairių
X Šv. Kryžiaus parapijos ta M. Dzimidienė, M. Panavie vanų, taip gi “door prize
kitų rūšių mėsos. Nesenai buvo įrengta nauja troba
bažnyčioje įvyko 40 vai. atlai nė, J. Baliūnienė, M. šrupšiemėsai rūkyti, todėl dabar viskas kuo puikiausiai ir
dai šio mėnesio 7, 8 ir 9 die nė.
kuo skaniausiai padirbta. Taip pat farmoje visados
galima įsigyti šviežio pieno, sūrių, kiaušinių ir gerų
nomis. Per atlaidus žmonių mi Atstovės į Moterų S-gos Chi
miltų. Atvažiuokite ir įsigykite mėsos ir produktų.
nios ėjo prie šv. Sakramentu cagos Apskritį: F. Šatienė, S.
Nesigailėsite. Dabar iš Chicagos visas kelias į Ma
Į dvasinę pagalbų atsilankė Junokienė, A. Statkienė ir 0.
rijonų farmų yra cementinis. Prie tilto (viadukto)
beveik visi Chicagos lietuviai A. Nevulytė.
ant Joliet Road pasukite į šiaurę, tas kelias prives
kunigai. Sekantieji kunigai bu Atostogoms besiartinant, sę
prie pat farmoa. Lauksime.
vo iš kitų valstijų: kun. J. Šil jungietės sumanė dar vieną
BROLIAI MARIJONAI
kas iš Wis., kun. K. Bičkaus pramogėlę surengti, būtent, bu
1111
8”
1
'PSI
kas ir kun. J. Martis iš In nco—card party, kuri jvyks
diana. Prieš atlaidus trijų die geg. 23 d., parapijos svetai
INSURANCE .
« ’B R ’
nų rekolekcijų pamokslus sakė nėję. Į šių pramogų kuopa nu
,ČPinKIEWIČZ£^?'
mūsų gražiakalbis pamokslini tarė laiškais kviesti visas CbiNOTARY
į,'
:•
*
h.
»
nkas kun. Pr. Vaitukaitis. Per
PUBLIC
< MORTGAGE BANKERS
bonus
atlaidus pamokslus sakė seka
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
ntieji kunigai: P. Katauskas,
LAIVAKORČIŲ
AGENTUR A
M. Urbonavičius, S. Petraus
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
kas, A. Valančius ir J. Šlikas.
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
Atlaidai baigės iškilminga
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
Šv. Sakramento procesija, ku
rioj dalyvavo daug dvasiškiPhone CANAL 4124
FIRST CLASS WORK
jos, tarnautojų berniukų gra
žiose uniformose ir mažų me
JULIUS J. STORGUL
rgaičių eilės ėjo berdamos gė
OVF.RHAULING and RF.PAIRINO
Pliimbllig — Healtng — Sewerage — Gas IVork
les Šv. Sakramentui.
CONTRACTOR
Kaip per visus atlaidų va
2240 W. 22nd STREET
CHICAGO, ILLINOIS
karus gražiai giedojo parapi
Esttmates fumjslhrd on retpicst
No Job too large — No Job too emali
jos choras, taip ir atlaidų bai
Elektrikinė Skalbiama
gimo metu labai gražiai gie
Mašina
dojo mišparus ir kitas iškil
Dykai Elektrikinis Prosas
mėms reikalingas giesmes, va
Bankininkas JONAS KROT- Mokėkite po 1.00 dol.
GERA PROGA
dovaujant gerb. Daukšai.
į savaitę
KUS, Metropolitan State bun
čia paduodame tik kelis bargenus, kurtum tinime ant rankų:
Prirengime vaikučių proce
7 kambarių — šiltu vandeniu šildomas namas ........... 12,800.00
ko vice-prezidentas, kuris šiai
sijai ir išpuošime bažnyčioje
2 aukštų — S flatų mūrinis su 2 karų garadžlum .... $3,000,00
įstaigai per daug metų dar
2 aukštų — 2 flatų mūrinis .................................................... $1.200.00
altorių garbė tenka vietinėms
2 aukštų — 4 flatų mūrinis .................................................... $8,300 00
buojasi ir yra jos stambus šu
3 aukštų — 6 flatų mūrinis su 2 karų garadžlum............$3.300.00
seselėms kazimierietėms.
3417-21 So. Halsted St
las. Mūsų visuomenė pažįsta
IR DAUG KITV
Julius
Tel. Boulevard 4705—8167
p. J. Krotkų kaipo gerų lie
Lietuvių programai WCFL
tuvį patrijotų, kuris savo sta
970 k.
,
mbiomis aukomis remia lietu-1 Nedėliomis 8 vai. ryte ir 1 vai.
3320 S. HALSTED STREET
vių kultūrines ir labdaringas!
po pietų.
Yards 5215
WHFC Šetvcrgais 7:30 vakare.
įstaigas.

RADIO

ADV. JONAS BRENZA, Metropolitan State banko
prezidentas ir žynius lietuviu visuomenės reikalų rėmė
jas. Jis apsukrus advokatas, gabus bankininkas ir geras
sportininkas. Kaip jau žinoma, šį vakarę, Southmoor
viešbutyje Chicagos lietuvių profesionalų ir biznierių
grupė jam ir jo broliams rengia pagerbimo bankietę, ku
riame bus pareikšta padėka dėl sumanaus banko reikalų
vedimo, dėl pakėlimo lietuvių vardo ir įrodymo, kad
lietuvių tarpe yra gabių finansininkų ir biznierių. Šia
proga ir dienraštis “Draugas” sveikina pp. Brenzus,
taip pat p. J. Krotkų ir kitus banko direktorius, kad jie
pajėgė išlaikyti atdarę lietuvių įstaigų didžiausio finan
sinio ir ekonominio krizio metais, kuriais vienoj tik
Chicagoj šimtai bankų uždarė savo duris ir tuo būdu
daugybę žmonių nuskriaudė. Metropolitan State bankas
pasižymėjo tuo, kad jis visada pilnai mokėjo savo depo
zitoriams ir po “bankų šventės” buvo vienas iš pirmųjų
bankų, kurie pradėjo operuoti kaipo stiprūs ir saugūs.
Garbė Metropolitan State Banko vedėjams!

OKSAS EXPRESS

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

J. NAMON FINANCE GO.

ŠIANDiEN PAGERBIAMI METROPOLITAN STATE ŽINIOS Iš ŠV, KRYŽIAUS
BANKS VEDĖJAI
PARAPIJOS, TOWN
BANKIETAS ĮVYKSTA dejų pp. Brenzų ir p. J. KrotOF LAKE
SOUTHMOOR VIEŠ^aus pagerbimo bankietas, kuBŪTYJE

Įrj rengia Chicagos lietuvių pro

Šiandien, 7 vai. vakare, Asij°nab» irl'izni'-ri>! 6nlPė.
Southmoore viešbutyje, Stony Bankiete dainuos art. J. BaIsland avė. ir 67 str., įvyksta bravieius, bus pasakyta eilė
Metropolitan State banko ve- kalbų, taip pat bus ir šokiai.

3"

PASISKAITYKITE! Hl

JF-

UZ $36.00

Bankininkas JULIUS BRENZA, Metropoli'an State

banko iždininkas, kurį šiandien drauge su jo broliais Chi
cagos lietuviai profesijonalai ir biznieriai atitinkamai pa
gerbs bankiete, Southmoor viešbutyje. P-nas J. Brenza yra
įsigijęs gero, apsukraus, specialisto bankininko, finansinin
ko vardų. Jis suvo pareigas banke eina su didžiausiu uo
lumu ir pasišventimu. Jungt. Valst. kariuomenėj Pasaulinio
karo melu jis tarnavo aviacijoj. P-nas Julius yra simpatiš
kas vyras ir gerus sportininkas.

los. F. Sudrik, Ine.

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Z

