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HITLERIS PRITARIA ROOSEVELTUI; REIKALAUJA LYGYBĖS
Nį SAKO PASAULIS APIE PREZ. 

ROOSEVELTO ATSISAUKIMA
MAISTO TRUKUMAS IŠTINKA 

IR RAUDONĄJĄ 
KARIUOMENĘ

J. V, kongresas turi viešųjų 
darbų programą

HITLERIS REIKALAUJA 
VOKIETIJAI LYGYBES

BERLYNAS, geg. 18. —<Ya 
kar susirinko Vokietijos par
lamentas, išklausė kanclerio 
Hitlerio prakalbos, vienu bal
su jo prakalbę, patvirtino ir 
sesiję uždarė.

KAIP PASAULIS ATSINE
ŠA I PREZ. ROOSEVELTO 

ATSIŠAUKIMĄ Mieste Glarus, Šveicarijoj, kas metai pavasarį turimas taip vadinamas, atviram ore par
lamentas — to miesto ir apylinkių gyventojų susirinkimas. Per ilgus metus tas praktikuo
jama.

VIEŠŲJŲ DARBŲ 
PROGRAMA

MEKSIKOJ VYKSTA PRE- 
ZIDENCINE KAMPANIJA CHICAGOJE

AVASHINGTON, geg. 17.— , MEXICO CITY, geg. 17.— 
Prezidentas Rooseveltas pa- Į Meksikoje prasidėjo preziden- 
siuntė kongresui viešųjų dar- Į cinė kampanija. Jau vienas

LONDONAS, geg. 17. —
Anglijos vyriausybė sveikina 
prez. Roosevelto raginimą, 
kad pasaulis dirbtų taikos rei 
kalu ir taikingai gyventų. Čia

Hitleris parlamentui prane- į aiškinama, kadi tai įspėjimas 
šė tai, kas buvo numatyta. Jis nerimstančiai Vokietijai, 
pripažino prezidento Roose- i ----------
velto atsišaukimą ir pareiškė,! PARYŽIUS, geg. 17. — ;bų. P™£ramą. Tam. tikslui bus žmogus nužudytas. Yra apie
kad Vokietija visados yra pa- i Prancūzija nepripažįsta prez. 
sirengusi naują nepuolimo ir Roosevelto raginimo laikytis 
taikos palaikymui sutartį pasi taikos. Prancūzai pareiškia, 
rašyti ir tos sutarties sąlygas kad tuo būdu apdraudžiama 
pildyti. — . -----  ' \Vokietija, o Prancūziją nori-

Jis pripažįsta ir Anglijos ' ma paneigti, 
nusiginklavimo planą. Tik
stato žinomas sąlygas, kad Vo 
kietija turi gauti lygybę apsi
ginklavime. Jis pareiškia, kad 
jei nusiginklavimo konferenci
ja reikalaujamos lygybės ne
pripažins, Vokietija išeis iš 
tos konferencijos ir T. Sąjun 
gos.

Pagaliau Vokietija griežtai 
reikalauja Versalio sutarties 
revizijos. Šios revizijos reika 
lauja patys sutarties auto
riai, sako jis.

Vokietija per 14 metų su di 
džiausiu pasiaukojimu pildė 
taikos sutartį. Dabar laikas, 
kad tos sutarties sąlygas im
tų pildyti ir kitos valstybės. 
Jos privalo nusiginkluoti, 
kaip Vokietija nusiginklavusi. 
Jei nenori nusiginkluoti, Vo
kietija taip pat ginkluosis.

Šį Hitlerio vyriausybės nu
sistatymą parlamentas visos 
65 milijonų vokiečių tautos 
vardu patvirtino.

TOKIJO, geg. 17. — Japo
nijos vyriausybė nepatenkin
ta prez. Roosevelto atsišauki
mu taikos reikale. Tai dėl to, i mis ir atitinkamu

reikalinga keli bilijonai dol. j penki kandidatai. Prezidento 
Ragina kongresą rasti nau- rinkimai įvyks ateinančių me- 
jiems mokesčiams šaltinių, tų pradžią.
kad tas išlaidas padengti.

Sąryšy su tuo prezidentas 
rekomenduoja, kad1 vyriausy
bė būtų autorizuota kooperuo
ti su krašto pramone tikslu 
atnaujinti visur darbus su 
trumpesnėmis darbo valando 

darbinin-

NAUJA VIETA T. SĄJUN
GOS TARYBOJE

PREZIDENTAS PATEN
KINTAS

WASHINGTON, geg. 18.— 
Iš Baltųjų Rūmų pranešta, 
kad prezidentas Rooseveltas 
reiškia pasitenkinimo Hitlerio 
prakalba parlamente. Yra vii 
ties, kad taika Europoje bus 
palaikoma.

Dėl savo veikimo taikos rei 
kalu prezidentas gavo daug 
sveikinimų.

NAUJAS SUMANYMAS 
PUOLAMAS

kad atsišaukimas pasiųstas 
stačiai imperatoriui, kas pas 
japonus negirdėtas daiktas.

BERLYNAS, geg. 17. —Vo 
kietijos užsienių reikalų ofi
sas palankiai atsineša į prez. 
Roosevelto atsišaukimą.

ROMA, geg. 17. — Oficia- 
lė Italija draugingai atsineša 
į prez. Roosevelto atsišauki
mą.

ŽENEVA, geg. 17. — T. 
Sąjunga patenkinta prez. Roo 
sevelto atsišaukimu.

MASKVA, geg. 17. — So
vietų vyriausybė patenkinta 
tuo, kad prez. Rooseveltas tai 
kos reikalu į ją betarpiškai 
kreipėsi. Sovietams daugiau
sia rūpi ne kas daugiau, kaip 
tik J. Valstybių pripažini
mas.

BOLŠEVIKŲ KAREIVIAMS 
SUMAŽINTA MAISTO KIE

KYBE

Dėl pasireiškusios skarlati
nos ligos Berwyne uždaryta 
dvi mokyklos.

kams atlyginimu, taip pat,; galijai. 
kad gamyboje išnaikinti nepa 
kenčiamą kompeticiją.

ŽENįEVA, geg. 17. — T. 
Sąjungos taryba savo narių 
skaičių nuo 14 iki 15 padidino. 
Nauja vieta skiriama Portu-

PLANUOJA MIESTUS SU
DEGINTI

GAL PARAGINS PRIEDĄ 
ATŠAUKTI

AVASHINGTON, geg. 17.— 
Valstybės nerangiai dirba 18- 
ojo priedo atšaukimo klausi
mu. Kalbama, kad gal prezi
dentas Rooseveltas tuo reika
lu paskelbs pareiškimą. Gal 
jis paragins valstybes grei
čiau atšaukti minėtą priedą.

RYGA, geg. 17. — Žiniomis 
iš Rusijos, sovietų vyriausy
bė pirmą kartą savo kariuo
menei maisto kiekybę vienu 
trečdaliu sumažino.

Tas įvyko dėl didelio mais-

PRIEŠ VILIOGINGUS 
SKELBIMUS

WASHINGTON, geg. 17.— 
Senatui įduotas sumanymas, 
kad aštriai bausti tuos, kurie į 
laikraščius paduoda viliūgin- 
gus skelbimus.

NENUMATO, KAD KAS 
MOKĖTŲ

WASHINGTON, geg. 17.- 
K rašto vyriausybė neturi vil
ties, kad nors viena Europos 
valstybė galėtų mokėti karo 
skolas ateinančio birž. 15 d.

10,000 ŽMONIŲ PAGERBĖ • 
SVC. MARIJA P-

AVASHINGTON, (per paš- ikų mokslo įstaiga prisiuntė 
tą). — Amerikos Katalikų u- savo delegaciją. Dalyvavo ir į 
niversiteto studentų dvasinė vairių katalikų organizacijų
taryba .(Spiritual Council) an 
adien popiet surengė didelę 
demonstraciją šio universiteto 
stadijume Švč. Marijos (Sė
dės Sapientias) garbei. Demo
nstracijoje dalyvavo daugiau 
kaip ĮĄOOO žmonių. ,

Kiekviena šio miesto katali

grupės.
Įvyko įspūdinga procesija 

su orkies-trais.
Stadijume pamokslą sakė 

kun. J. P. Dixon, S. J., iš 
,Georgetown universiteto.

Demonstracija baigės palai 
minimu.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

BANKRUTUOJA KYBAR
TŲ VOKIEČIŲ BANKAS

Illinois legislatūrai įduotas 
sumanymas, kad sumažinti vi 
soje valstybėje valdžios orga
nų išlaidas. Pasiūlyta, kad 
mokesčiai toms išlaidoms iš 
nekilnojamų savasčių būtų tik 
vienas nuošimtis savasčių ver 
tės.

Politikieriai atkakliai puola 
šj sumanymų. Girdi, su tokio
mis pajamomis Chicagoj viso
kia tvarka sugriūtų.

PER MAŽAI PAŠALPOS

Hans Pfieffer, 45 m. amž., 
staiga pasijuto, kad valstybė 

ŠANGHAJUS, geg. 17. — jam neduoda atitinkamos pa- 
Kinų kariuomenės vadovybė šalpos. Tad ėmė triukšmauti

ŽEMES DREBĖJIMAS

LOS ANGELES, Cal., geg. 
17. — Kitas stiprus žemės dre 

to trukumo visoj Rusijoj. KaUbėjimas vakar ištiko šį mies-
kurias Rusijos dalis ima ba
das žnybti.

___

planuoja Peipingą ir Tientsi- 
ną sudeginti, jei nebus galima 
nuo japonų išgelbėti.

tą ir apylinkes. Nelaimių tarp 
žmonių neįvyko.

-Ji*'. __

ŠVENTVAGIS NULIN- 
ČIUDTAS

ir teisman pakliuvo.
Paaiškėjo, kad jam duoda

mo šelpimo neužteko ir jis vir 
to raudonuoju. Nubaustas 25 
dol. pabauda ir dar teismo lė
šomis.

MEXIC O CITY, geg. 17. — pR|£š NEGREIT VAŽIUO-
Santiago Tetla miestely minia 
pasigavo ir pakorė šventvagį 
Fruchtuosa Cancha. Jis iš to 
miestelio bažnyčios pavogė ko 
lėtą religinių daiktų ir konsek 
r uotas komunijas išbarstė.

RADO 2,200 DOL.

SPRING VALLEY, III., ge
gužės 17. — Griaudami senus 
namus darbininkai rado stikli 
nėję 2,200 dol. banknotais.

JANČIUS
_____ Y"

Teisėjas Green smerkia ne
greit automobiliais važiuojan 
čius ir liepia policijai juos a- 
reštuoti. Negreitu važiavimu 
blokuojami keliai kitiems va
žiuotojams.

TRUKDOMAS GATVIŲ 
TAISYMAS

Chicagoje gatvių taisymas 
sutrukdytas ir darbai nutrauk 

VV1SCONSINE VEIKIA KA- į ti. Miestas negali už teisingą
RIUOMENE kainą gauti cemento ir kitos 

medžiagos.
MADISON, Wis., geg. 17.— 

Į Shawajio apskritį, kur pie
no gamintojai ūkininkai strei
kuoja, pasiųsta daugiau ka
riuomenės.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

BILIUS ATMESTAS

Illinosis valstybes legislatū
ra atmetė bilių, kuriuo norėta 
Cooko apskrity keisti įkaina
vimo ir mokesčių skyrimo sis
temą.

Kybartuose bal. 23 dl įvyko 
ne paprastas kurios nors orga 
nizacijos susirinkimas, bet 
Kybartų ir apylinkės vokiečių 
smulkaus kredito banko visuo 
•tinis narių susirinkimas. Per 
susirinkimą turėjo būti iškel
tas minėto banko, likvidavimo
si klausimas. Bet nesusiradns 
reikalingam kiekiui narių, šis 
klausimas atidėtas kitam susi 
rinkimui, kurį manoma greit 
sukviesti. Nors šiame susirin
kime bankas nebuvo likviduo
tas, vis dėlto banko revizijos 
komisija susirinkusiems pada 
rė kai kurių paaiškinimų. Su
sirinkime dalyvavo ir Inspek
cijos atstovams revizorius p. 1 
Grigaitis.

Iš revizijos komisijos prane 
Šimo ir iš kalbų pasakytų s-mo 
metu paaiškėjo, kad: banko 
vadovybė visą laiką rodė ge
rą, banko būvį.

Šiuo laiku, kai paaiškėjo 
per susirinkimą, bankas turi 
60,000 litų nuostolių.

Susirinkime taip pat paaiš
kėjo, kad yra didelė netvarka 
su narių vekseliais. Iš kai ku
rių narių kiti bankai reikalau
ja vekselius, tuo tarpu šituos 
vekselius jie apmokėję ir iš
sipirkę Kybartų smulkaus kre 
dito banke. Vadinasi, išreika
laujama antrą kartą.

Banko indėlininkai su ašaro 
mis skundžiasi, kad jiems ne
išmokami indėliai.

Banko nariai labai susijau
dinę su nerimasčių laukia se
kančio susirinkimo ir galutino 
inspekcijos revizijos praneši
mo. Mat, tada paaiškės, kiek 
kuriam teks mokėti. Jiems rei-’ 
kės mokėti dviguba skirto kre 
dito suma.

Šiam bankui priklausė ky- 
bartiečiai ir apylinkių ūkinin
kai. Bankui vadovavo garbin
gi vietos vokiečių visuomenės 
atstovai, dar ir dabar užimą 
atsakingas vietas. Paskuti-

Kybartų vokiečių vidurinės 
mokyklos direktorius Cigeris, 
tos pat mokyklos mokytojas 
Sliteris ir k.

Banko nariai yra labai nu
sivylę iki šiol jiems vadovavu 
siais žmonėmis.

STATYBA KAUNE PRASI
DĖJO

Šio sezono Mtatyba Kauno 
mieste jau prasidėjo, ir atro
do, kad nebus mažesnė už pra
ėjusių metų. Prašymų, nors ir 
mažesniems darbams, miesto 
statybos komisija jau yra ga
vusi tiek daug, kad jiems aps
varstyti turi posėdžiauti ne re 
čiau, kaip du kartus per savai 
tę. Iš viso įvairių statybos 
prašymų sakyta komisija šie
met jau yra peržiūrėjusi 743,

IŠŠALO ŽIEDAI IR BITESi

ALYTUS. Pasireiškus šal
tam pavasario orui, dauguma 
ūkininkų nusiskundžia, kr,l ba 
landžio mėnesį soduose daug 
iššalo vaisinių medžių žiedų 
(pumpurų), ypač kriaušių. 
Taip pat dėl nepalankių oro 
sąlygų išnyko daug bičių. Jei
gu ir toliau toks šaltas oras 
bus, tai mažai Alytaus! apylin 
kėje žydės medžių ir mažai 
liks bičių.

GEROVES SIEKIMUI

Sąryšy su šimtmečio pažan
gos parodos atidarymu gegu
žės mėn. 27 d. Chicago majo
ras Kelly paskelbė šešių die
nų miesto gerovės siekimui 
kampaniją, kuri prasidės atei 
nantį pirmadienį.

Chicagos šimtmečio pažan
gos parodoje bus 500 policmo- 
nų.

ORO STOVIS
CHICAGO IB APYLIN. 

KĖS. — šiandien nepastovus 
niuoju laiku bankui vadovavo oras; kiek šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI
EUROPOJ NERAMU

DRAUGAS
Lenkija yra Prancūzijos talkininkė ir ji 

pirmutinė pasirengus pultis prieš vokiečius 
gavusi iš Paryžiaus įsakymą. Kad apdrausti 
savo nugarą, lenkai ima gerintis bolševikams. 
Nori su Maskva padaryti sutartį, kad sovietai 
pasiliktų neutraliais, jei Lenkijai prisieitų su 
Vokietija susikauti. .

Ant Europos slenka naujos nelaimės, a- 
čiū valstybių valdovų užsivarinėjimams. Bol
ševikai pageidauja naujo karo. Jie, žinoma, 
nekariautų, bet minių kurstymais užsiimtų.

VERSALIO SUTARTIS

SVEIKATOS SKYRIUS
fiį skyrių tvarko ir prižiūri 

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

ROŽĖ ARBA BV. ANTANO 
UGNIS

Rašo Rr. A. L. YuŠka, gydy
tojas ir chirurgas, Chicago,

Illinois.

Rožė yra staigi apkrečiama 
liga, kuri pasižymi odos ir po 
odinių audinių įdegimu. Rožė
turi ypatybę greitai išsiplėto
ti, sergančio karštis aukštai

Sovietų Rusijos užsienių reikalų komisa- 
rijato valdininkas Kari Radek’as gegužės 
mėn. 14 d. pažymėjo, kad bolševikai yra prie
šingi Versalio taikos sutarties pataisymui 
(revizijai), kaip to nori Vokietijos vyriau- pakyla ir nusilpnėjęs apie po-
sybė. Jrą savaičių lovoje išguli.

Iš Europos pareina žinių, kad tenai ra
mybė ir taika yra dideliam pavojuj. Ramybę 
ir taiką daugiausia drumsčia Prancūzija, Le
nkija ir Vokietija. Tuo naudojasi Rusijos bol
ševikai, visur skleizdami savo raudonąją pro
pagandą. Bolševikai ima prisipažinti, kad jie 
neturi pasisekimo Rusiją pastatyti ant mark
sizmo pagrindo. O delkof Jie atsako, kad 
Rusijoje tik tada būtų įvykdytas socialistiš- 
kas “rojus”, jei daugumoj Europos valstybių 
būtų sukurta sovietų tvarka. Tuo būdu jie 
visuose kraštuose skatina savo agentus ener
gingiau veikti už pasaulio revoliueiją, t. y. 
kad visam pasauly įvesti sovietus. Tai gudrus 
Maskvos raudonųjų autokratų pasiteisinimas 
nepasitenkinančioms bolševizmu minioms.

Nusiginklavimo konferencija Ženevoje 
baigia gyventi savo dienas. Ginklavimosi ma
žinimas neįmanomas, o apie nusiginklavimą 
negali būt nė kalbos. Prieš ginklavimosi ma
žinimą griežtai kovoja Prancūzija. Taip yra 
dėl to, kad ji niekados nebuvo pasiryžusi 
ginklavimosi mažinti. Ji bijo Vokietijos at
gijimo ir sustiprėjimo. O jei ji prisideda prie 
ginklavimosi mažinimo pasitarimų, tai daro 
tik akių dūmimui. Ji visados randa kliūčių, 
kad jai negalima ginklavimosi mažinti. Šian
dien svarbiausioji Prancūzijos kliūtis yra ta, 
kad Vokietija pasiryžusi ginkluotis. O Vokie
tijos pasiryžimas yra tas, kad jai negalima 
ilgiau pasilikti išginkluotai, kada kitos visos 
valstybės yra stipriai apsiginklavusios. Vo
kietija tad ir sako, arba visos kitos valstybės 
turi tiek nusiginkluoti, kiek ji nusiginkla
vusi, arba ji turi apsiginkluoti taip, kaip 
visos kitos yra apsiginklavusios.

Prancūzija, suprantama, tokiam Vokieti
jos nusistatymui griežtai priešinasi. Prancū 
zai planuoja iŠ naujo įsiveržti į Pareinį, jei 
Vokietija imtų ginkluotis, šis prancūzų vei
kimas numatomas, nes vokiečiai neturi noro 
savo pasiryžimą keisti. į tai atsižvelgus, pra
ncūzuose stačiai ima kraujas virti. Jie turi 
parengę galingą karo mašiną, kuriai nelei
džiama įrūdyti.

Radek apie tai rašė laikrašty Pravda. 
Jis sako, kad minėta sutartis privalo savo 
galioje būti, kol nebus pasauly pravesta ko
munistų revoliucija. ' i

Jis toliau pažymi, kad minėta sutartis 
komunistams yra labai reikalinga. Ši sutartis 
skleidžia tarptautinę neapykantą, palaiko e- 
konominę netvarką ir neleidžia Europai po 
karo atgauti reikalingąjį stiprumą. O tai visa 
yra naudinga komunistams. Jie turi progos 
ir galimybės daugiau ir plačiau veikti dėl 
pasaulio revoliucijos.

Komunistas Radek drąsiai pareiškia, kad 
nei Versalio sutarties revizija, nei naujas po
litinis valstybių susigrupavimas negali pa
sauliui užtikrinti pastovios taikos. Jis aiš
kina, kad komunistų intemacijonaląs visa
dos buvo mirtingas Versalio sutarčiai prie
šas. Tačiau ši sutartis turi pasilikti galioje 
iki komunistiškos pasaulio revoliucijos, iki 
to laiko, kad iškilusi klasių kova visuose ka
pitalistų kraštuose išskers žymias gyventojų 
dalis. Ir tik tada tarptautiniai karai bus lik
viduoti, o Versalio sutartis nebeteks savo 
vertės.

Tas Radeko straipsnis laikrašty Pravda, 
anot Chicago Tribūne korespondento iš Ry
gos, yra paties užsienių reikalų komisaro 
įkvėptas. Nes jis atspaudintas tuo laiku, ka
da lenkai ėmė Iementis į bolševikus, kad 
gauti jų draugingumą ir kada tie patys len- 
kai pradėjo svarstyti apie naujos militarinės 
prancūzų-lenkų-rusų (bolševikų) sąjungos ga
limumus.

Rusijos bolševikų argumentas prieš Ver
salio sutarties reviziją yra puikiausias argu
mentas, kad ši sutartis iš tikrųjų yra rei
kalinga tos revizijos. Sutarties pataisymas 
išmuštų iš bolševikų rankų svarbiausiąjį gin
klą, su kuriuo jie pasaulio revoliucijos sie
kia. Tas jų ginklas, tai atkakli visur propa
ganda.

Iš to visa, kas aukščiau pasakyta, yra 
aišku, kodėl J. Valstybių vyriausybė neturi 
palinkimo sovietų vyriausybę pripažinti. Pati 
bolševikų vyriausybė pasisako, kad ji neverta 
pripažinimo.

viduriai sugenda ir geriantieji 
alkoholį klajoja. Taip pasir
gęs apie vieną savaitę ligoms 
pradeda eiti geryn ir pagyja. 
Rožę gali pasekti kitos li
gos, pavyzdžiui, reumatizmas, 
inkstų, plaučių, smegenų plė
vės įdegimai ir t. t. Maži kūdi 
kiai rožės ligą sunkiai gali at
laikyti.

Vadinamoji lekiančioj! ro
žė pasirodo net keliose vieto
se; tai ant rankų, tai ant ko
jų, ar kitų kūno dalių. Liga 
užsitęsia daug ilgiau. Čionai

Rožės susirgimo priežastis 
būna bakterijos, vadinamos 
atreptococcug of Fnhleisen, ku-.yra verU klwJ

rios įsigavusios į lympho dū
deles greitai, kaip ugnis, ple
čiasi žmogaus odoje, dėl to ir 
vadinasi Šv. Antano Ugnimi.

Ši liga dažniausiai praside
da nosyje. Žmonės bekrapšty
dami nosį diažnai ją perrė
žia; taipgi nuolatinis slogomis 
sirgimas ir kitokios žaizdos 
duoda rožės nuodams įsigalėti. 
Užnuodyta oda paraudonuoja, 
patinsta ir skauda. Rožės bak
terijos sparčiai veisiasi lym
pho dūdelėse, bet jos pateku
sios į kraujagysles būna grei
tai sunaikintos, tik jų nuodai 
esti pavojingi ligonio ner
vams, širdžiai ir kitiems orga
nams. Dėlto žmogus, sergąs 
rože, būna nusilpęs, baiinin-

nės, sirgę rože retai serga vė
žio liga, egzema ir daug kitų 
odos ligų. Paprastai, žmones 
užnuodytus gručiolus, užnuo- 
dijimus odos ir įvairius suti
nimus vadina rože. Žinoma, 
tas yra neteisingas pavadini
mas. Mes matėme, kad rožės 
nuodai yra skirtingi nuo kitų 
ligų, ir rože sergančių ligonių 
simptomai būna savotiški.

Kadangi žmonės daug viso
kių ligų vadina rože, dėlto ro
žę gydančių “daktarų” burti
ninkų randasi labai daug, o 
“gydymo” būdų dar daugiau. 
Kiekvienas ‘ ‘ gydo ’ ’ savotiš
komis mostėmis, ruginiais mil 
tais ir net rupūžės tveria prie 
užnuodytos odos, pakilusių

nis rimtai serga, nes ta liga 
yr* pavojinga ir retkarčiais 
mirtinga. Po sirgimo ligonis 
būna nusilpęs iki sveikata at
grįžta. Dėlto gydytojas gerai 
išegzaminavęs nustato atitin
kamą gydyipą vaistais ir čie- 
pais (vaccines). Ligonis turi 
būti atskirtas nuo sveikųjų, 
nes rože gali užsikrėsti sveiki 
žmonės, kurie turi kokią nors 
mažą žaizdą odoje. Jei ligo
nis išgali turėti slaugę, tai y- 
ra labai naudinga. Ligonio pri 
žiūrėtoja apleisdama kamba
rį privalo antiseptikais nusi
mazgoti. Sveikatos mokytojai 
nuolatos pataria negerti dek- 
tinės, bet rože sergantiems y- 
ra patartina gerti po truputį 
degtinės, kad jo jėgas palai
kius iki ligos pats smarkumas 
pereina.

VILTIS

gas, oervuotas ir nustoja vii- «rnčiol'«> įdegi™ seilintų liau

ties pagyti.

Rože susirgimai pasitaiko 
dažniausiai žiemos laiku. Jau
ni vyrai dažniau suserga, ne
gu merginos. Asmens gali su
sirgti po kelis kartus ypač tie, 
kurie turi nesveiką nosį arba 
odos žaizdas.

Jos perai nuo sergančio ga
li pereiti oru ir apkrėsti svei
ką žmogų. Užsikrėtęs rože, 
žmogus dažnai vaikščioja apie 
porą savaičių visai nežinoda
mas, kad jo kūne vystosi rim
ta liga. Vieni staiga suserga, 
kiti palengva.

Pirimiausiai pradeda galva 
skaudėti, šaltis krėsti, gerklė 
skauda, kosti ir apetitas pra
nyksta. Užnuodyta oda prade
da raudonuoti, kaisti, skaudė
ti, veržti ir būna nepaliečia
ma. Kasdieną šaltis krečia pa 
kelis kartus, liežuvis apauga,

AA JUOZAS TUMAS VAIŽGANTAS
GYVATOS IR VEIKIMO BRUOŽAI

(Tęsinys)

Po to Tumas išvažiavo į Vilnių “Vil
niaus Žinių” redaguoti. Vilniuje jis su ki
tais to meto lietuvių veikėjais išvarė di
delį lietuvybės darbo barą. To meto jo 
darbui nušviesti reikėtų viso tomo. 1907 
m. jis įstojo nariu į dr. Basanavičiaus 
įsteigtą lietuvių mokslo draugiją, kuriai 
padovanojo daug knygų. Nuo 1907 iki 
1911 m. buvo išrenkamas į draugijos val
dybą. Dalyvavo ir kitose to meto lietuvių 
draugijose Vilniuje. 1910 m. jis dalyvavo 
Krokuvoje Žalgirio mūšio 500 m. minė
jime. 1911 m. vyskupas Girtautas jį pa
skyrė klebonu į l^aižuvos parapiją, netoli 
Mažeikių. Čia jis su kun. Ofšanskiu iš
vyko Amerikon lietuvių santykių studi
juoti. Išbuvo 90 dienų. Pririnko daug lė
šų “Saulės” draugijos namams. Grįžęs iš 
Amerikos Tumas visame krašte skaitė pa
skaitas apie Amerikų ir jos lietuvius. 1914

m., vyskupo Karevičiaus raginamas, išvy
ko Rygon “Rygos Garso” redaguoti. 
Taipgi išvarė didelį lietuvybės barą!

Didžiajam barui kilus Tumo, Linar- 
to ir Bikino iniciatyva prie “Rygos Gar
so” buvo sudarytas komitetas lietuviams 
pabėgėliams šelpti. Buvo suorganizuotas 
didelis šalpos darbas! Vėliau iš Rygos 
jis nuvyko į Petrapilį centralinio lietuviu 
komiteto reikalų vedėju. Voronežo lietu
vių mokytojų kursuose dėstė literatūrą. 
1917 m. jis buvo siųstas į Kievą Tautų 
kongresan, kiek vėliau Stokholmo konfe- 
rencijon, viso pasaulio lietuvių atstovų su
važiavimam Kilus Rusijoje revoliucijai, 
Tumas norėjo grįžti Lietuvon. Tačiau dėl 
piktų žmonių intrigų vokiečiai jo nenorė
jo įsileisti. Galop sulaukęs reikalingų do
kumentų, iš Danijos per Varnemundę iš
važiavo į Vokietiją, o iš čia jau į Lietuvą.

Grįžęs į Lietuvą, Vilniuje įsikūrė ir 
pradėjo dirbti “Lietuvos Aido” redakci
joje.

1929 m. jis atvažiavo į Kauną. Čia 
buvo pakviestas “Tautos*’ redaguoti, jai 
sustojus, dirbo “Lietuvos Balso” redak
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RETA SENIENA

Viltis yra brangi žmogaus
nuosavytį. Turėdamas U do- Įdolnus bronzo liktorius> ra. 
rybę, jis nueis toli per pašau- 's(as an, BaUanoj> Egipte, By
li, nors gyvenimas būtų jam |zantine.Nubian kapuose. Uk.

kų (mumps) ir t .t. Burtinin 
kai, raganiai, tai yra žmonės, 
kurie moka pasinaudoti iš ne
laimingų. Jie ‘gydo* už nema
žą kainą ir net be jokių vais
tų. Del didesnio “paaukštini
mo” savo gydymo būdus pa
vadina skirtingais, ir dar “ste 
būklingais” vardais, kaip tai 
užbūrimas, užvardijimas, už
kalbėjimas, užkeikimas, suža
vėjimas, atsodinimas, sulaiky
mas, kad neaugtų rožė ir t. t. 
Vadinas, jie sėkmingai gydo 
vardan rožės kitokias ligas, 
kurios yra nepavojingos. Tą 
ir visuomenė pradeda supras
ti, Rože sergantis asmuo pasi 
rgęs vieną arba dvi savaites, 
taipgi pagyja, bet pirmoji sir
gimo savaitė reikalauja suma
ningo gydymo priežiūros.

Rožės nuodai veikia ne tik 
ant odos, liet nusilpnina širdį 
Ir nervus. Pirmų, savaitę ligo-

sunkiausias. įvairūs nepasise
kimai nenumalšins karštų jo 
pasiryžimų žengti pirmyn, 
kad pasiektų kokį nors tikslą. 
Žmogus gali visokias kitas d*) 
rvbes pamesti, bet viltį retas 
tepameta. Kaip Theognis sa
ko: “Viena tarp žmonių gyve
na linksmoji Viltis; visi kiti 
dievaičiai yra į Olympusą nu
lėkę.”

Tėvai augina vaikus rūpes
tinga bei sąžiningą ranka. Jei 
jų širdyse viltis nerusentų, 
kad išaugę sūnūs arba dukte
rys senatvėje L|us jiems džiau 
gsmas, kažin, ar jie kęstų 
tiek daug, kad išauginus savo 
vaikus. Idealizuota viltis neša 
tėvus per visokius gyvenimo 
nepasisekimus.

Apščias dienas moksleivis 
praleidžia “prisėdęs skver
nus.” Aišku ne dėlto, kad 
jam patinka mokytis. Jis turi

torius užsilikęs iš pirmųjų 
krikščionybės amžių.

mo, arba išbandymo, jis gali 
po mirties tapti laimingu. Jis 
gyvena su viltimi, kad ateity 
dėl stropaus Dievo įsakymų 
pildymo, jam teks džiaugtis 
amžinai su Vilčių Karaliumi. 
Gyviems yra vilties, nuniru
sieji jos neturi.

Viltis, tartum, žvakės glež
ni šviesa puošia skurdžiaus 
kelią. Šviesa yra toli prieš jį, 
bet jam nieko nereiškia; jis 
tvirtu žingsniu eina per gyve 
nimą. Bet vargas tam pasau
lio skurdžiui, kuris pameta 
viltį ir įpuola į desperacijų, 
kaip Judas Iskarijotas. Vis
kas tada dingo. Judo mintys 
šėlsta jo galvoje; jis nežino 
kur eiti. Įklimpęs į balą, jis 
paskęsta.

Nebūk užmiršta ir prisi-
vilties, kad pasimokinęs šeše-. mįnję posakį; ‘ ‘ Kol tavyje y- 
tą, ar daugiau metų, bus ku- ■ ra gyvybės kvapas, yra ir vil
ingas, gydytojas ar advoka- ti8. Kazys Adna.
tas. Viltis teikia noro jam pil
dyti galvą visokiais mokslo 
dalykais. Ir mums gera, kad 
tokia saldi viltis yra giliai 
pasislėpusi nuo kitų akių kiek 
vienoje krutinėję.

Katalikas su vilties dorybe 
savo širdyje yra laimingas 
tvarinys šioje visatoje. Jis ži
no, kad po ne vieno iškentėji-

Britų rūkytojai kas met va
lstybei iždui sumoka taksų 
$285,000,000. (O kiek Ameri
kos rūkytojai sumoka?)

Automobilius lengviau yra 
draivyti važiuojant GO mylių 
į valandą, negu 20 mylių. Pa
bandykit, jei nebijot smerties.

cijoje, padėjo įsteigti šaulių sąjungos or
ganą “Trimitą”. Švietimo ministerijos 
kviestas suorganizavo “Mūsų senovės” 
žurnalą. 1922 m. pakviestas į mūsų uni
versiteto humanitarinių mokslų fakultetą 
dėstyti lietuvių literatūros. 1929 m. už 
nuopelnus lietuvių literatūros mokslui pa
keltas humanitarinių mokslų lietuvių li
teratūros garbes daktaru. Kaune beveik 
iki pat paskutinių dienų buvo Vytauto Di
džiojo bažnyčios rektorium.

Taip išrodo kan. J. Tumo Vaižganto 
gyvenimo bruožui. Tai tik sausos datoc. 
A. a. J. Tumo kiekvieni metai yra didelio 
darbo, didelių tautos žygių, didelių gyvų 
santykių su Lietuvos veikėjais ir visuo
mene darbai! Kur čia visa tatai ir sumi
nėsi! A. a. kan. Juozo Tumo gyvenimas, 
gyvasai žodžio ir santykio su kitais žmo
nėmis veikimas yra susipynęs į nesuskai
tomų spalvų ir variacijų tautinio darbo 
žiedą! Savo darbais kas metai jis šako
josi vis platyn ir platyn, kol, galop, išau
go į didžiausią mūsų tautinio veikimo ą- 
žuolą, savo šakomis aprėpiantį visą mūsų 

tautą. , ,

Dar moksleiviu tebebūdamas, jis pra
deda dirbti slaptuose “lietuvių būreliuo
se”, dalyvauja “Šv. Kazimiero draugijos’’ 
įkūrime, “Apžvalgos” iniciatorių kuope
lėje, rūpinasi spausdinto lietoviško žod
žio reikalu, dar klieriku tebebūdamas 1890 
m. “Apžvalgai” parašė eilę straipsnių 
pasirašęs Juozapo iš Ropšutės slapyvar
džiu. Nuo 1895 m. jis “Apžvalgai” jau 
rašė Vaižganto slapyvardžiu. Ką tik išė
jęs iš seminarijos jis pradeda aktingai 
darbuotis. Jis kovojo už visuomeninę, tau
tinę ir religinę lietuviij tautos idėją ir 
sąmonę, už Lietuvos kultūrą. Daug kar
tų skaudžiai dėl tos kovos nukentėjęs, ci
vilines ir dvasinės vyriausybės baustas, 
jis kovą laimėjo — išėjo nugalėtojas ne
palaužta dvasia ir energija. Mosėdyje vi
karaudamas jis su kitais savo draugais 
įkūrė “Tėvynės Sargą”, pats rašė ir pla
tino jį.

Kelertais mėt. vėliau išleido “Žiny- 
čią”. Jau Mintaujoje būdamas greta savo 
gyvojo veiksmo darbo jfs pradėjo ir kurti. 
IŠ tų laikų yra jo “Vaduvų kraštas”. 
“Tėvynės Sarge” jis išspausdino jau savo

“Scenos vaizdelius”. 1995 metų revoliu
cijos kampanijoje Tumas dalyvavo visu 
karščiu. Mat čia suspindėjo viltis Lietu
vos laisvei. Po revoliucijos apsigyveno 
Vilniuje ir dirbo “Vilniaus Žinių”, vė
liau “Vilties” redakcijose, parašęs dau
gybę publicistinių straipsnių ir feljetonų. 
Po to Amerika — “Ten gera, kur mūsų 
nėra”. Rašo “Rygos Garse”, “Vaire”, 
“Vaivorykštėje”. Karo metu gimsta jo 
“Karo vaizdai”. Grįžęs į nepriklausomą 
Lietuvą dirbu “Lietuvos Aido” redakci
joje, “Nepriklausomoje Lietuvoje”. Sukū
rė “Tautą”, “Mūsų Senovę”. Paskui jo 

darbas mūsų universitete, visuomenėje,
organizacijose ir t.t. ir t.t.

O kiek visame tame darbe idealizmo,
pasiaukojimo ir meilės! Visas jo veiki
mas yra brangiausias mūsų tautai dva
sios testamentas.

Kaipo rašyto žodžio kūrėjas Tumas
Vaižgantas publicistas, literatūros istori
kas, beletristas, kritikas, kultūros isto
rikas, kalbininkas ir kt. Jo rašyto žodžio 
kūrybai peržvelgti, Čia pasitenkinsime a- 
pipilniu jo raštų suregistravuuu.
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[paprastai, neišduoda gerų vai- piknikams. Tai gražiausia vie
šių. Į ta visoje Pittsburgho apylin-

Augantys vaikai iš naminės kėje piknikams laikyti. Visus 
mokyklos turi su laiku persi-' stalus atnaujino, kad net bli-
kelti į kitų, kitų vedamų mo- zga, Svetainės grindys šokia- 
kyklų. Ten jie turi tęsti savo ms išvaksuotos grynu bičių

Skolos nėra. Net ir tokiais su- nuolynas. Dievo Apvaizdai tva palinksmina, niekad nebara,

DIEVAS
ISTORIJA

ono su Raulu pasikalbėjimo 
tęsinys)

RAULAS: — Jonai, viso-

lio kraštus randame miestų be 
[tvirtovių, be kariuomenės, be 
Imokyklų, be teatrų, be muzie- 
I jų, be fabrikų, bet niekur ne
randame nei vieno miestelio 
be dievnamio (bažnyčios). Žmo 
nių be Dievo, be maldos, be 
religijos, be tikėjimo, be jokių 
religinių apeigų ir be atnaša
vimo aukų nei vienas niekurais būdais įrodinėjai man, 

id Dievas yra, bet daugelis [nėra radęs nei matęs.” (Adv.
nonių netiki į Dievų, todėl Col. Epic). 
ievo nėra.
JONAS: — Raulai, visiškai 
(moksliškai pasakei, “kad 

tjtt^gelis žmonių netiki į 
I^^Vtai todėl Dievo ir nė- 
J^^Jei skaitytum istorijas, 

pažintum žmonių įsitikim
as, tai pamatytum visiškai 
taip: kad nėra tautos, kraš- 
kurie netikėtų į kokių nors 

ršgamtinę jėga, bei į kokius 
■rs dievaičius.

Visiems gerai žinomas mok
slininkas šitaip klausia: “Ko
kių kur rastum tautų, kuri ne
turėtų jokio supratimo apie 
Dieviškų Esybę? Nėra taip ne

RAUDAS: — Dr. Autas man 
tė, kad Egypte žmonės ga- 
ino jaučius, kates ir kito- 
us gyvulius. Babilionai gar
uo padarytus stabus. Seno- 
s lietuviai garbino ugnį ir 
rkūnų. Mahometonai garbi- 

akmenis. Budistai garbino 
ulę, mėnulį ir tam panašiai. 
Dievo negarbino.
JONAS: — Gerai, Raulai, 
sakei, bet neprotingai. Tai 
a didžiausia tiesa, kad per 
sus pereitus amžius žmoni- 

tikėjo į ltų nors, tai yra, 
įgal savo supratimų ir gar- 
no visokius daiktus. Tam? 
yra faktas: žmonija tikėjo 
garbino tuos daiktus, kas 

ivo jiems suprantama. Nes 
i Kristaus laikų, pagonizmas 
ivo aptemdęs žmonių protus, 
st jų širdžių troškimo neuž- 
sino. Jei visų amžių žmonės 
rėjo supratimų, apie kokį 
»rs Dievų, tai turi būti Die- 
is. Argi visų amžių žmonės 
ltų buvę taip klaidingai, taip 
protingai garbinti tų, ko nė- 
>, ir užsidėti sau nereikalin- 
is priedermes? Ne, negalėjo 
iti, kad visų amžių visi žmo- 
is būtų klydę tame pačiame 
llyke.
RAULAS: — Jonai, tiktai 
^civilizuoti, nemokyti, žmo- 
b^įki, mokyti nebetiki.

AS: — Bėda, man Rau- 
tavim. Jei tu, kaip ir 

augelis bedievei ių, būtų mo- 
yti, visai kitaip kalbėtumėt, 
aulai, nors biskutį pavartok 
ivo protų ir pagalvok. Sakai 
nųs, kad necivilizuoti, tam- 
is, arba laukiniai, žmonės ne 
alėjo suprasti Dievo buvimų, 
eigų bemoksliai — ignoran- 
ai ir būtų išgalvoję tai, ko 
ėra, tai aišku, kaip ant del- 
o, kad civilizuoti, mokyti žmo 
ės visa tai būtų atmetę, at
letę tai, ko nėra. Mokslas vis- 
ų atmeta, kas yra veltui lai- 
o ir energijos eikvojimas, kas 
ra prieš socialio gyvenimo 
erovę. Bet juo daugiau žmo- 
ės mokyti, tuo labiau, bei 
tipriau, pripažįsta Dievo bu 
imu.
Plutarchas, pagonas, bet gi 

ai protaujantis žmogus, šiaip 
^itto: “Eidami į viso pasau-

L

namie pradėtų mokslų, arba 
ji pagerinti ir patobulinti. Prio 
jo taipgi pradėti ir nemažai 
naujo mokslo. Kadangi moky
kla nėra lygi mokyklai, tai tė
vų priedermė pasirūpinti tin
kama savo vaikams mokykla.

vašku. Tai tik šok ir norėk.
Ausis

nkiais laikais niekas nerūpi. 
Žinoma, garbė priklauso mūsų 
klebonui ir parapijonams. Ka
dangi savos mokyklos neturi
me, tai vaikai lanko viešųjų 
mokyklų. Kai kurie vaikus lei
džia į kitataučių parapijines 
mokyklas. Bet sekmadieniais 
popiet atvažiuoja seserys pra
nciškietės, kurios pamokina 
vaikus ir ruošia prie pirmos

X J. E. vysk. P. Būčys dar 
tebevieši Pittsburghe ir jo a- 
pylinkėje. Dažnai atsilanko į 
South Side. Girdėt, kad Jo šv. Komunijos, kuri bus pas-

Katalikai tėvai, turi sau už, Ekscelencija čia užtruks dar 
priedermę siųsti savo vaikus savaitę, kitų, o paskui su Fe- 
į savųjų, katalikiškųjų mokyk-' deracijos ekskursija grįš at-
lų, kur jų vaikai turės progos
katalikiškai auklėtis.

SOUTH SIDE

U.

X Pittsburgho angliškame

gal į Romų. Rep.

ATVIRAS PITTSBURGHO 
IR APYLINKĖS LIETU

VIŲ PAKVIETIMAS

Vardu vietos Vaizbos Buto,

rkant, geri žmonės, kaip ku- Iniekad neskriaudžia, 
nigai, taip ir pasauliečiai, pa-) Knyga mus daug ko moki- 
rūpino vienuolynui puikių vie- Ina; daugiau negu koks moky
tų, kuri savo grože visų šir- [tojas. Knyga veda prie gero. 
dis ir akis traukia. Turėdami Bet reikia pirma išrinkti kny-
vienuolynų savo tarpe, pitts- gų, kuri vestų prie gero, o ne 
burgliiečiai, įvertindami vie-:prie blogo.
nuolyno tikslų ir darbuotę, 
jautė pareigos šelpti jį ypa-

Knyga duoda progos gražiai 
laikų praleisti. Šiandien, kada

tingu būdu. Visi ėmėsi sun- daugelis nedirba, paėmęs gerų 
kaus šelpimo darbo atidary- Į knygų daug kų gali išmokti, 
darni taip savo širdis, kaip ir [Bet daugelis žmonių praleid-

kutinį gegužės sekmadienį, kišenius, kad suteikti vienuo- žia šių progų. Be abejo, ve-
per pirmąsias mišias. Girdė- lynui progos augti, 
jau, kad tų pačių dienų’ ir Ma- plėtotis.
rijos Vaikeliai rengias prie 
iškilmių, o po visam “May 
Kvin. ’ ’

Pastaruoju laiku čia mirė 
S. Tamašauskas. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis Šv.

stiprėti,

Pirmiausiai į darbų stojo 
viena iš didžiausių Amerikos 
lietuvių organizacijų — Liet. 
Rymo Katalikų Susiv. Ameri
koje Pittsburgho Apskritys. 
Gabūs tos Organizacijos 
vadai, pasitarę su klebonais,

dieni aštvje Sun-Telegraph kviečiu visus Pittsburgh’o ir Kazimiero kapuose. Paliko mo pasiryžo kasmet suruošti mil
geg. 12 d. buvo įdėtas paveik- Japyiįnkgs lietuvius, Amerikos 
s^s Al Johnson (Janušausko), piliečius atvykti į viešų susi- 
19 m, kurs pasižymėjo “Prii1-|rinkimSj kuris bu8 laikolrla,

................................. . ... ter’s Prize” konteste C- B-1gegužės 25 d., B valanda va-

.smmtmgos, ta.p barbanakoa Connelly Trade School ir lai- kare> 'svetainėje, 1723
taip žemai stovinčios žmonių niėjo antrų dovanų. Nors gry-!
giminės, kuri neturėtų jokio nas lietuvis ir gabus vaikinas, 
supratimo apie dievaičius, ne-1 bet lietuviams neatnešė jokios 
žiūrint kaip klaidingas būtų Igarbės pakeisdamas savo pa
jų supratimas.” Ivardę. Gaila, kad lietuviai gė-

Platonas, didis filozofas ir dinasį sav0 tgvi? g^ių pavar-

Jane Stret, South Side, Pitts 
burgh, Penn.

Šiame viešam susirinkime 
bus tariamasi apie suorgani-

terį ir 4 sūnus. Amžinų jam žiniškų piknikų bei išvažiavi-
atilsį.

Labai pavojinga liga serga
mų Šv. Pranciškaus Seserų ū-
ly, kad sutraukus žmones iš

Z. Nemčauskienė. Linkime jai visų apylinkių. Tų suvažiavi
greit pasveikti. Ji turi vyrų, 
3 sūnus ir dukterį.

Pavasaris čia labai šlapias.
Šiomis dienomis pas mus 

užsuko garnys ir Pivarunams

mų apskričio vadai pavadino 
“Lietuvių Diena”, kuriuo va
rdu iki šiai dienai sėkmingai

žavimų Lietuvių visos Alleg- atnešė sūnų, o Milaveckiams

liau gyvenime apgailestaus tų 
apsileidimų. Onutė Kedys

BRIDGEVILLE, PA.
Išaušus pavasarėliui, žmo

gaus ūpas pakila, energija di
dėja, svajonėms galo nebėra.. 
Vienas, kelionei rengiasi, ki
tas, idėjiniam darbui žada 
daugiau laiko pašvęsti, tre

čias, prisižiūrėjęs atgimstan
čiai gamtai, susirūpina savo 
ateitimi — savo sielos išlais
vinimu.

Darbų mylinčių asmenybių,

sociologas, rašo: “Visi ir kie
kvienas žmogus, kuris tik pro
tauja, pradžioje savo darbų

džių ir lietuviams jokios nau
dos, pakeisdami savo pavar
des, neatneša. Too bad, Al,

pasikviečia Dievybę talkon te- kad tu 8arb? neši svetimtau- 
gul tie darbai būna dideli ar/'ianis» 0 ne saviesiems ir kad 

Homeris, Virgilius, Ho gėdiniesi savo tėvo pavardės.

lieny County balsuotojų lygos 
(voting league).

K. J. Vaišnora, 
Vaizbos Buto rašt.

dukterį. Tai tiek šį sykį.
Uoslė

LIETUVIŲ DIENA
maži.' NORTH SIDE

tos lietuviij ekskursijos į se- nori.nčių sau ir kitiems padė- 
serų ūkį vykdomos. Visuome-i^ žemės vargelį vargti ir 
nė džiaugsmingai tų sumany- įdvafdško skurdo nusikratyti tu 
mų remia skaitlingu metiniu šiek-tiek ir savo koloni
atsilankymu. Ši istoriška die 
na pirmų kartų tapo užvesta 
1924 metų vasarų, liepos 4 d.

joje. Jų tarpe pirmų vietų už
ima parapijos mergaitės — so 
dalietės. Savo padoru elgesiu,

rodotus, Sofoklis, Sokratas, A- 
ristotelis ir kiti mokslavyrai, 
kad ir pagonys, bet aiškiai 
pripažįsta Dievo buvimų. Tik 
tu, Raulai, ir keletas tau pa
našių bedievėlių, nepripažįsta
te Dievo buvimo, dėl to, kad 
tingite pildyti Dievo Įsaky
mus ir norite panaikinti Die-

Akis

vų- Kun. J. V. S.

VAIKAI
“Vaikai bus tokiais, kokiais 

mes juos išauklėsime.” Taip 
mums aiškiai pasakyta. Kaip
gi mes juos auklėjame? Nori
me, kad jie būtų geri, o ne ki
taip. Norime, kad jie mus ge
rbtų, elgkimės su jais protin
gai, duodami jiems gerų pa
vyzdį, jų niekad nepiktinkime. 
Norime, kad jie būtų klusnūs, 
būkime verti jųjų klusnumo. 
Norime, kad jie būtų dori, bū
kime ir mes dorais. Lai mū
sų doras gyvenimas veda juos 
doros keliu. Norime, kad jie 
btų teisingi, būkime ir mes 
teisingi su jais, su savim, su 
Dievu ir su savo artimu. No
rime, kad jie būtų tikintieji,

X Kaip kas met, taip ir šį
met, Decoration Day įvyksta 
Šv. Kazimiero Ri. K. bažnyčios 
kapinėse iškilmingos pamal 
dos, o paskui Adomo Sode už
kandžiai ir įvairūs žaidimai. 
Ten taip pat bus įteikimas į- 
vairių dovanų aukojusiems lai 
minga j į dešimtukų šv. Kazi
miero R. K. parapijos naudai. 
Dovanos bus brangios: Player 
piano dovanojo Senionių šei
myna, Radio Sėt dovanojo — 
Z. P., Lady’s Diamond Pin 
dovanojo — R., tLinen Sėt do
vanojo Valerinas ir Petronėlė 
Bartininkai ir Case of Good 
Beer dovanojo — A. Z. Už 
aukų penkių dešimtukų by kas 
gali laimėti visas paminėtas
dovanas. Girdėjau klebonas sa 
kė, kad kitų sekmadienį pla
čiau apie tai paskelbs, tai ir 
aš plačiau kitame numeryje
parašysiu. Ausis

X Geg. 28 d., .7:30 vakare 
Marijos Vaikelių draugijos 
mergaitės sodalietes rengia 
metines gegužines Panelės Švč. 
Marijos pagarbai iškilmes, per

Dicvę mylintieji, dievoti ir )kurUs bns priSmimas d;uge.
maldingi, būkime ir mes to
kiais, rodydami jiems savo ge
rų pavyzdį. Norime, kad jie 
būtų geri ir savo tikėjimų pra 
kukuojantieji katalikai, būki
me ir mes tokiais, žodžiu sa
kant; kokiais mes norime, kad 
mūsų vaikai būtų, tokiais juos 
ir auklėkime.

Pirmutinė vaikų mokykla — 
tai JUjų namai, o pirmieji jų
jų mokytojai — tai jųjų tė
vai. Kokie namai, tokia mo
kykla. Koki tėvai, tokie moky
tojai. Geri namai, gera moky
kla. Geri tėvai, geri mokyto
jai. Iš gerų namų ir gerų mo
kytoju galima tikėtis kų nors 
gera, nes geras medis išduoda 
gerus vaisius. Iš negerų namų 
ir negerų mokytojų negalima 
tikėtis gera, nes blogas medis,

Balandžio 7 d. iš sakyklos 
mūsų gerb. klebonas pakvietė 
visus parapijonus susirinkti į 
mokyklos kambarį, kad sutve
rus draugijų tikėjimui platin
ti. Taip ir padaryta. Geri pa
rapijonys susirinko ir susira
šė. Taigi dabar lauksime tos 
dr-jos darbų vaisių.

Tik kiek pastebėjau, dauge
lis žmonių praėjo pro šalį ne
užėję į mokyklų. Nežinau, dėl 
ko jiems taip šalta. Teisingai 
daug kartų klebonas yra pa
sakęs, kad daugeliui mūs žmo
nių žiemų yra šalta, o vasarų 
šilta. Tik kai kuriems yra vi
sados gerai.

Kalbant apie North Side lie
tuvius, galima prisiminti, kad

lio naujų narių. Visas iškil
mes aprašysiu kitfeme numery
je.

X Adomas Jaškūnas su sa
ve “unija” jau baigia tvar

Pavasariui prisiartinus, jau 
ir vėl pradeda visi Pittsburg
ho ir apylinkės lietuviai kal
bėti apie linksmų ir visiems 
gerai žinomų “Lietuvių Die
nų.” Šiais metais jau sukako 
devyni metai, kaip Pittsburg
ho lietuviai jų iškilmingai ap- 
vaikštinėja. Tat šia proga tru 
mpai pakalbėsime apie tos bra 
ngios dienos istorijų ir tikslų.

Lietuvių Dienos istorija v- 
ra sujungta su Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Istorija. De
šimts metų atgal, Dievui pa
dedant, įsikūrė Pittsburgh ’e 
naujas mokslo ir doros šalti
nis — Šv. Pranciškaus Vie-

Ir šįmet jau daromi pasire- n,eaes^e Komunija, giedojimu 
ngimai vėl tų dienų švęsti toj Į bažnyčioje šventas giesmes, į-
pačioj vietoj, tam pačiam tiks
lui.

Daugiau apie Lietuvių Die-

vainais parengimais parapijos 
naudai, sukelia pas visus gra
žaus ūpo, pasiryžimo siekti to-

ių ir darbuotę bus parašyta bulyb>'* ir dr«siai žlur,'ti I a’
sckančiame numeryje. S. t ei .*

____________ Šiuo laiku mūsų sodalietes

MT. PROVIDENCE, PA.
MŪSŲ KNYGYNAS

Geriausia vieta pasilinksmi
nti ir laikas praleisti mūsų 
knygynai. Paėmus knygų ir 
jų paskaičius jauties lig bū 
tuni pasilinksminus. Bile gera 
knyga yra mūsų geriausia

rengiasi prie didelės iškilmės! 
gegužės 28 d. Tų dienų, 4 vai. 
popiet įvyksta vainikavimas

(Tųsa ant 4-to pusi.)

Ar jūs Turite tų “Nesijaučiu 
Gerai” Jausmų?

Musų patarimas jums yra, nueikite 
pas savo vaistininkų ir už dolerį nu- 

- isipirkite sau butelį

Nusa-fone
draugė. Ji visada nuliūdime po visų pasaulį paskelbusį tonikų, 

kuris stimuliuoja jūsų apetitų, at-

PASIRINK SAU GERIAUSIA “DRAUGĄ”

tai yra graži kolonija, lygioje 
vietoj. Gatvės plačios ir arti 
North-West parkas.

Lietuviai apsigyvenę arti 
viens kito, turi parapijų Į Da
ngų Žengimo V. J., kuri jau 
išgyvavo 27 metus. Pirmutiniu 
klebonu, kuris sutvėrė tų pa
rapijų, buvo kun. Abromaitis. 
Jam pagyvenus kiek laiko, li
ko iškeltas, o į jo vietų at
keltas kun. J. Paukštis. Už 
kiek laiko ir tas buvo iškel- 
tas. Dabar turim gerų klebonų 
kun. A. Sinkevičių, kuris jau 
23 m. kai darbuojasi. Bažny
tėlė apysenė, bet turim klebo-

ky ti Adomo Sodų Decoration nijų ir dar namų šeimynai gy- 
Day išvažiavimui ir vasaros J venti. Viskas yra nuosava.

Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau
sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
žįsta.

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 
laikraštis.

“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties 
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas.

“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame 
daug žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš 
Lietuvos ir viso pasaulio.

Nebūk be “DRAUGO” — užsisakyk šiandien
“DRAUGAS” metams $6.00.
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie

tuvoje. Metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. GU.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

gaivina visą jūsų sistemą., ir jus jau
sitės tvirtesniu ir miegosite geriaus. 
Viso mėnesio treatmentas viename 
butelyj tabletkų. Pradėkite Sį treat
mentą tuojaus ir jeigu po dvidešimts 
dienų jus busite neužganėdintas, Jusu 
pinigai bus jums sugrąžinti — jus 
neimate jokios rizikos.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.,.prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo, Seredos į'r Pėtnyčios 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergo ir Subatos 

Vakarais 7 iki 9 
Telefonas Republlc 9600

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijoa, be įsvlrkStlmų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald OII. Gydo greit, mažina ti
nimą lr gėlimą. Nurodymai prie vale 
tų. el negelbės aptlekinlnkas grąžina
pinigus.

HITT AND RUNN WfĮ|. Wt,vę AH Sccn FcHew» Who From Appcarancc Thoufht » NitktggiįalMi^CoTjlftjjpĮ rRY HITt
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Į Prašau Į Mano Kampelį I
—----———Rašo prof. Kampininkas.--------  ...J

Viena Kauno gazieta viešui Taip po vienų jie mieravo, 
pagiedojo, kaip mūsų seno Kol jau galvos sugaravo, 
krajaus tautinykai šventė Va
sario 16.
Prieš 16-to vasario 
Petras Broga alų darė,
Virdamas miške cukrinu 
Mųstė sau apie tėvynę...
“Štai, penkiolika jau metų...
Griuvo valdžios demokratų,
Visų svietų krizis ėda,
Hitleris j valdžių sėda...
Lietuva ramiai gyvena.
Kiauies užsienin gabena,
Steigia kaimuose sporūtų,
Čia ir krizio kaip nebūta...”
Taip galvodams Petras Broga 
Maišė katiluose brogų,
O kaimynas jo Miliauskas 
Ant ugnies vis krovė pliauskas.

Ir šešiolikto vasario 
Petras į kaimynus tarė: 
“Na, jaunystę atsiminę,
Gal išgersim už tėvynę?.. 
Ale, Petrai— kaip medus, 
Gal po antrų už vadus?.. 
Na, tik mes ne blaivinykai - 
Tegyvuoja tautinykai!..
Na, išmesim po ketvirtų— 
Kad būtų valstybė tvirta!
O dabar bendrai už kraštų— 
Išmetam, draugai, po šeštų!. 
Švęsdami šį jubiliejų 
Kožnas sau cukrinę liejo;

Pittsbarghi) Lieta-

(Tųsa iš 3 puslapio)
Gegužės Karalienės

-J

____________________________________________________________________ Ketvirtadienis, geg. 18, 193q
tlus j lHi Bois, kur klebonauja kapų. Dabar trumpu laiku tu- akių nekliudė. Dabar gydosi kuris nelabai kuo pasirodė, gerai pažįstami S. Juzėnas, n 
gerb. kun. M. Urbonas. Ir aš rėjo net keturias laidotuves, miesto ligoninėj. Gydytojas ti- Kad ir rėdosi gražiais gamtos rys Šv. Vardo Jėaaas dr-joj 
turėjau garbės su jais nuva-,Ot, ir dirbk, kad norėjai. O krina, kad nėra didelio pavo- rūbais, bet šalti ir lietingi o-*su H. Auriliūte (sodaliete) nį 
žiuoti į man nežinomų mieste- dar ir sodas reikia apvalyti, jaus. Už keletos savaičių pa- rai stačiai gadina žmonių ūpų. Įtarė susituokti ir parodyti žmj
lį ]žolė nuplauti. Vakar mačiau,sveiksiųs. --------------—— 'nėms, kad sunkūs laikai ir ij

Darbai mūsų distrikte kiek j Darbai biskelį pagerėjo, bet •£& bedarbė yra bejėgė atsila 
pagerėjo taip, kad pakilo iki rezultatai labai menki ir maža kyti prieš galingų milžinų - 

tumų turi. Žmoneliai yra meilę.
suvargę, bet nepameta Į Rūpesčiu M. Markauskien 

K. J. Žvirblis ' vilties, kad kurių dienų visie- 
’ms užtekės skaisti saulutė.

Miestelis nedidelis, bet, ma- kad stumdo, tai stumdo maši- 
tyt, švarus. Apylinkė graži, nėlę po sodų, net jo kndlos la-

•kestrai dar grojo — Lietuvių bažnyčia ir klebonija krto. Be to, dar liepiau ligonį 39 nuog. Bet bedarbių dar yra'skirt, 
nt stalų miegojo; unt kalnelio, gražioj vietoj, atlankyti. Sako, jau būtų per- didesnė pusė negu dirbančiųjų. į labai

Bažnyčia mūrinė 1924 m. sta- 'daug, bet kų darysi. Aš to no

Kaune orI
'Jie gi ant
jt) miegodami sapnavo, 
ll<ad ir Vilnių būk atgavo.

PRAŠAU NESIJUOKTI

Vienas mūsų miesto polici-

tyta, erdvi ir šviesi. Tų vaka
rų litanijų giedojo pats tos 
parapijos klebonas kun. Urbo- kas nenumirtų, 
nas. Aukas rinko kun. J. Skri- 
pkus, pamokslų sakė kun. lCa-

rėjau. O dabar malonu būtų 
pasilsėt. Sako, kad nors nio

Girdėjau, ir mačiau, kad mū 
sų lietuviškam groserninkui

jos kapitonas netikėtai užėjęs zėnas. išėjus iš bažnyčios man q u Q,
...................... 1Halonu b7° kad žn;° tik sykį “Drauge” buvo pa-

nes gyrė kun. Kazėno pamok- , , . , , , . , .
, . A; talpintas, o kokia atmaina, o

Si,. Baigas kunigams ispažin- kad t>1

į saliūnų randa savo steišino 
policmonųL Pasipiktinęs sako:

— Džim, jei nebūtum toks 
girtuoklis, gautum paaukštini
mų.

— E, keptan, — atsakė jam 
policmonas. — Įsigėręs aš jau
čiuosi ne vien kapitonu, bet 
net policijos viršininku.

Vienoje mokykloje per pa
mokas mokytoja klausia ma
žo Pauliuko.

— Pasakyk man, Paul, kų 
duoda mums žųsis?

— Mėsų, žąsiukus, — atsa
ko Pauliukas. 1

— O kų daugiau?
— Pauliukas tyli. 1
— Na, aš tau pagelbėsiu, — 

sako mokytoja. — Kų mes tu
rime lovoje?

— Blakių, mis tičerka, — 
atsakė Pauliukas.

čių klausyt, tuojau pasileidom 
namo.

Negaliu praleisti nepadėko
jęs gerb. kun. Urbonui už vai
šingumų ir prielankumų, taip 
pat ačiū kun. Kazėnui ir kun. 
Skripkui už tokį gerų “rai
dų.” J. B. T.

BENTLEYVH1E, PA.

VISKO PO BISKĮ
Kad meilė yra galingesnė 

Visiems įkirėjusi žiema pra [už viskų, tai parodo tas, kad, 
slinko ir sulaukėme gegužės, nepaisant sunkų laikų, visiems

aš užtikrinu, turėtų klerkų sa
mdyti, nes vienas neapsidirb
tų.

X “Draugo” draugui nei 
kiek dar nepagerėjo. Tas, tur 
būt, taip ir skurs, kol darbai 
pagerės, jai nepadarys kada 
visai kaput.

“Draugo” Draugas koresp.

kia. Praeitų savaitę buvo pir
mas ratelio žaidimas, kuria
me mūs Vyčiai pasižymėjo. 
Rezultatai: Vyčiai 20, Wind- 
sor 4.

Gegužės 11 d. Vyčių kuopa 
crown- surengė šokių vakarų musb-

ing of tlie May tĮueen, atvi- bąli ratelio naudai. Atsilankė 
rame ore, prie bažnyčios. Re- gražus būrelis jaunimo, 
ganys žada būti labai įspūdiu

YOUNGSTOWN, OHIO
Praeitų savaitę čionai išti

ko nelaimė Jonų Gužauskų. 
Dirbant prie gelėkelio, kur ga
rvežius taiso, per neatsargu
mų kitas darbininkas paleido 
garo tiesiai Į Gužausko veidų

v • t - i • • n . ir labai nuplikino. Laimė, kad nesęs pirm. Izidoriui Gurgziui. 1 r ’
Taigi pirmininkas, “Draugo”
Draugas ir kiti jam pagelbėjo 
tų darbų atlikti, už kų Vaiš
noras labai buvo dėkingas ir 
žadėjo dar atvažiuot į 40 Va
landų atl., kurie pas mus bus
gegužės 14, 15, 16 dd. Sakė at- Inta®t Lydia E. Pinkham’s 
siveš ir draugų ir drūčiai pa
simels už tai, kad daug gau
na kostumerių Bentleyvillėj.

X Darbai nei kiek nepage- 
rejo. Vis taip pat.

X Gegužės 7 d. Keistučio 
draugija laikė mėnesinį susi
rinkimų į kurį atsilankė sve
čias K. Vaišnoras iš Pittsbur- j 
glio, Pa. Jis buvo atvykęs sva-1 
ibiais reikalais ir apie tai pra

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO*’

Vegetable Gompound

ir M. Biskupaitienės jaunųjt 
surengta geg. 7 d. “showe 
party”. Į parengimų atšilai 
kg Pajaujukės Marė, Magde 
Iena ir Julė, dvi seselės Jul| 

(Tęsinys S pusi.)

KELIAUKITE TIESIOG Į KLAIPĖDA
(BE PERSĖDIMO)

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija
GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU

FREDERIK VEI
Ekskursija išplaukia iš New Yorko labai patogiu ir gražiausiu 

laiku, būtent

BIRŽELIO 3

. K •

1 L

gas, širdį pagaunųs. Girdėjau, 
kad daug svietelio ruošiasi at
važiuoti iš Pittsburgb’o ir ki
tų vietų.

X Klebono paraginti, įsira
šė į Federacijų ir užsimokėjo

Tikimos, kad vasarų mūs Vy 
čiai surengs ne vienų gražų 
piknikų.

Girdėjau,
lietuvaitės
lankančios

kad dvi jaunos 
iš mūs kolonijos, 
Ilomestead High

metinę duoklę S. L. R. K. A. Sehool yra labai pasižymėju-
vietinė kuopa ir mergaičių — 
sodaliečių draugija.

X Ligšiol, kada prireikda
vo samdyti šokiams orkestrą, 
turėdavo daug vargo, nes mū
sų salėje nebuvo piano. So
dalietės ir apie tai pasirūpi
no. Praeitų savaitę atgabeno 
iš Pittsburgb’o fine piano, ku
rio stygas užgavus kojos vie
toje nebenustoja. Vilimai

HOMESTEAŪ, PA.
Balandžio 30 d. Homestea- 

d’o lietuviai biznieriai suren
gė didelį šokių ir kortų va
karų. Buvo rudojo alaus ir 
kiek kas norėjo dykai užkan
džio. Vakaras gražiai pasise
ki, nes, girdėjau, pelno liko 
parapijai $118. Gaila tik, kad 
mažai atsilankė vietinių žmo
nių.

Žiemai pasibaigus, taip pat 
baigės ir L. Vyčių 11 kuopos 
lietuvių kalbos kursai. Visi 
lankę kursus labai buvo jais 
susidomėję. Tat tikimos, kad 
ateinančių žiemų daugiau pri
trauksime narių prie šio nau
dingo ratelio.

Dabar Lietuvos Vyčių 11 
kuopos naujai susiorganizavęs 
mushball ratelis gražiai vei-

3°,

sios moksle. Gegužės 29 d. jos 
laikys parinktus kvotimus Ca- 
rnegie Tech universitete. Šios 
studentės yra B. Katiliūtė ir 
C. Onaitytė. Linkime joms ge
riausios kloties! Sis-tas

DUBOIS, PA.
ĮSPŪDŽIAI

Gegužės 7 d. gerb. mūsų kle
bonas kun. Kazėnas ir gerb. 
Šv. Pranciškaus seserų kape
lionas kun. J. Skripkus buvo 
pakviesti į 40 valandų atlai-

Taip “Šimtai moterų sako. Jis stip
rina nervas... duoda Reresn| apeti
tą... geriau miegi... atleidžia galvos 

; skaudėjimą, nugaros skandėjhnn... 
X Mūsų duobkasys bėda™-gSTSSE. 

kad mažai darbo turi ant

Tyro*, Atfkloa, luftot
GRAŽIOS AKYS

Yr* didelis tartas
Murinę vale. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamAgsite 
Knyga “Eye Care” arba “Kys 
Beauty" aat pareikalaviaeo.

Murina Co., Dpc H. S., 9 B. Ohio S*.. CUcase

The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE

poateutized

NATURAL 
FLAVOR

Švelnesnis valgyti; geras kepimui
__ Sis naujas fcraft American
Cheese. Kraft’o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
kytas pakavime.

KILLY’S UNCLF
'7’T

TMAT'ū
PkiklUY-

—M,Y

U

' 1

-

Važiuoti tiesiog į Klaipėdų be jokio persėdimo, reiškia išvengti 
daug vargo, kliūčių, ypač važiuojant su Šeimynomis, vežantis dau
giau daiktų. Tuo pačiu paremiame it Uetuvos vienintelį uostų Klai
pėdą. Žinant, kad laivas “Frederik VIII” yra labai švarus, gražus 
ir su visais modemiškais įrengimais, dėl to ekskursantai turės sma
gių ir linksmų kelionę.

Prisidėkite prie šios retos ekskursijos. Prisirengimui į kelionę 
dar laiko yra užtektinai. Tuojau kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių, kuriame gausit visas informacijas ir visi kelionės reikalai 
bus rūpestingai aprūpinti. ; ,

“DRAUGO” UUVAKDRflfl SKYRUS
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.
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ŽINIOS
(Tąra iž 4 pusi.)

ir Zabelė Strakinkės, M. Gu- 
žauskutė, M. Andrijanskutė, 
E. Rumbauskiūtė, F. Kumbau- 
skiūtė, A. Kastinaueiukė, Z. 
Kubiliuke, K. Kovacli, K. Ko- 
vach, S. Grikauskutė ir A. Au- 
riliukė. Buvo ir Strakienė su’ 
Andrijauskiene (Andrews). 
Būsimu jaunavedę apdovanojo 
brangiomis ir naudingomis do
vanomis, už ką abu taria vi-Į 
soms širdingai ačiū. Ieva An- 
drijauskiūte negalėjo atsilan
kyti iš priežasties ligos, bet 
per savo seselę Marę atsiuntė 
labai puikią dovaną. Tat ačiū 
tau, Ievute; visi mes linkime 
tau greitos sveikatos.

Po skanaus užkandžio ir į- 
,airių žaidimų, visos išsiskir- 

linkėdamos jaunavedžiams 
»iso gera.
Ačiū Markauskienei už triū

są. Parengimas buvo jos bu
te, kur gyvena ir Biskupaitie-
nė. i .; ib . — I j* II-4U.

SVETIMA MALDA ŠUTEI Kž ŽMOGUI DIEVO 
MALONI

(Iš atsiminimų; ką mano 
tėvukas pasakodavo) 

Baigiantis aštuonioliktam a-

davo. Jam taip elgenties, kiti sa, neveda į pragarą, nei žu- be jo numirti. Klebonas tarė: 
bajorai ir žmonės vadino jį pa 
rmazonu.

Kartą pas vieną poną buvo

vis į dangų, bet užlaikymas į — Gvardijomis mane siun- 
Bažnyčios įsakymų" atidaro da-,tė, kad tamistą aplankyčiau ir 
ngų; o neužlaikymas stumia linki greitai pasveikti, 

balius; pietus davė su mėsa. f i pragarą. Nesumanydamas ką j — Aš suprantu, ko atėjai.
pietus buvo atvykęs ir Survi
liškio klebonas kun. Merkeiia-

inžiui buvo Lietuvoj dideli ka- kuris mėsos nevalgė. Pa
rai. Dotnuvos parapijoj vieną tėmijus tai šeimininkė atnešė 
kareivių būrį valdė D. Kly- jani vu'&i su pasninku. Sėdė- 
kys. Jis buvo bajoras, vadi- damas šalę Klykys drąsiai ki

bo į mėsą. Kunigas pašnabž-

Gegužės 8 d. klebonas kun. 
Shteigman’as" surišo moterys
tės ryšiu S. Juzėną su R. Au
ri liuke. Ištikrųjų, labai gra
žus buvo reginys, kada visi 
keturi (jaunavedžiai ir pabro- 
lis su pamerge) ėjo prie šv. 
Komunijos. Stasys Markaus
kas turėjo garbės būti pirmu 
pabroliu su nuotakos sesele 
A. Auriliute.

Kadangi vestuvės nebuvo 
keliamos, todėl tik abiejų pu
sių giminės atsilankė pasilink
sminti tą dieną. Kad nepasi
likti melagiu, turiu pastebėti, 
kad ir artimi kaimynai: 
biliai, Poviloniai, Biskupaičiai, 
M. Markauskienė bei šiaip 
draugai, kurių vardų nežinau, 
atsilankė pasveikinti jaunave
džius. Jaunavedžiams linkime 
kuo geriausios laimės.

nosi Klykevičia. Nepasisekus 
kare Lietuvoje, jis, pasėmęs 
12 jaunų vyrų išvažiavo į Pa
ryžių ir ten įstojo į Napoleono 
1 armiją; dalyvavo karuose su 
austrais, prūsais, ispanais, o 
1812 m. sykiu su Napoleono 
kariuomene sugrįžo į Lietuvą 
kapitono laipsniu ir Garbės 
Kryžium už narsumą.

Einant Napoleonui į Smo
lenską, Klykys įlipo į aukštą 
žiogrį, kuriuo miestas buvo 
aptvertas ir ten tapo pašau
tas; kulka kliuvo jam į staibį.

Negalėdamas daugiau ka
riauti sugrįžo į Dotnuvos pa
rapiją ir apsigyveno savo tė
viškėje.

Koja išgijo, vienok paliko 
klyšas. Ponai jį mylėjo už jo 
drąsą; vaikščiodavo apsivil
kęs Napoleono mundiru su Ga
rbės Kryžium ant krūtinės. 
Kalbėt mokėjo žemaitiškai ir 
lenkiškai, pasididžiuodamas 
maišė ir prancūziškus žodžius.

Kadangi tuo laiku prancūzų 
kareiviai buvo pametę tikėji
mą, tat ir mūsų Klykys nuo 
jų išmoko netikėti į Dievo bu
vimą. Bažnyčios įsakymus ir 
visas jos tiesas baisiai niekin-

douiis jam tarė:
— Šiandien katalikams pas-

nikas.
Klykys balsu atsakė:
— Klebonas bado man šo

ną, kad mėsos nevalgyčiau.
Žmonės sako: jautis nepas

kandins, lydeka ne išganys. 
Klebonas atsakė:
— Teisybė; jautis, t. y. mė-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

DAKTARAI:
Ofiso: Tel. Calumet 403# 
Kės.: Tel. Ueiuloek C2S«

Office Fbone 
Proepect 1028

atsakyti Klykys nutilo. įNori mane pagauti į savo na-
Pagyvenęs 8 metus Klykys &us, kati jus šimtas kulkų už-

susirgo ir labai susilpnėjo, 
bet apie mirtį ir išpažintį ne
norėjo nei girdėti.

Išgiidęs apie tai Dotnuvos 
gvardijonas prašė savo kle
boną, kad jį aplankytų ir pa
kalbintų prie išpažinties. Kle
bonas nieko nelaukdamas nu
vyko pas Klykį ir įeidamas į 
kambarį tarė:

— Tegul bus pagarbintas 
Jėzus Kristus!

Eigoms sušuko: — O, jau 
atėjo koks plytlaižis man įke- 
rėti; aš nenoriu jo, moku ir

O WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 38 METUS NEŽIŪRINT 

KASP LASlSENfcJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speclaltškal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodljimą. krau
jo, odos, ligas, žaizdas^ reumatizmą, galvos skausmus, skausmus r u Ka
roję, kosėjimą., gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėllomls nuo 11 ryto Iki 1 vai. 
4MO WEST Mth BT„ llIMM Keeler Ave. TsL Crasrfoed 6*76

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2616 arba 2618

2314 W. 23rd PI., Chicago

DR. A. 6. RAKAUSKAS
Ree. end Office 

2860 So. Leavitt St 
Canal 0706

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8 

CHTCAGOJE

Sidotuvėmg patarnauju geriausia ir 
įau negu. kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdirbystės.

OFISAS
888 WEST 18th STREET 

TsL CAnal <174

1439 S. 49th Court, Cicero, UI. 
TEL. CICERO 6817

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3147 So. Halsted St. 

muštų, — atsakė Klykys. Ofiso valandos: l-4 Ir 6-8 vai. vak.
Grpičian pik bluki Keaiilencijos Ofisas: 265« W. «»th Stureit lau eiK ĮUUK! Į Valandos: 10—11 ryto

Linktelėjęs galvą klebonas Seredomls Ir Nedėllomls pagal sutarti

... LAFAYETTE 1067
Klykio šeimininkė vardu—__ _ __ »DR. A. RAČKUSMorta buvo jau nebe jauna. J 

Pastebėjus, kaip ligonis priė
mė kunigą, labai užsirūstino. 

Pabaiga bus penktadienį

GARSINKINTES
“DRAUGE”

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St

(Prie Archer Ava. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 1 lkl t vaL vakaro 
Beredomls ir nedėliomis pagal

sutarties

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND 8URGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS:

I to 4 and 7 to 0 P. M. 
Sunday by Appolntment

HEMLOCK 1161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road 

VALANDOS:
8 lkl II ryto: 7 lkl 8 vakare 

Utarn. Ir K«tr. vak. pagal sutartj 
Rea. <468 8. MAPLEWOOD AVB.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTA8

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th street 

Vai.: nuo 8 lkl 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

TsL Canal 1111

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius Ir Baisamuotojaa 
Tariu automubilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, HL

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St) 

Valandos: Nuo 9 lkl 13 ryto 
Nuo 1 lkl 8 vakare 
Šaradoj pagal sutarti

Dr, C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Road
arti Western Ave.
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

VaL: kasdien nuo 10 v. ryto lkl • 
valandai vakare

Nedėllomls ir beredomls susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, HL

TEL. LAFAYETTE 7619

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Ave.
VaL 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 8482

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
<145 ARCHER AVE.

Ofiso TaL LAFAYETTE 7887
Ofiso vaL kiekvieną dieną nruo 8 lkl 
13 ryto (Išskyrus seredomls). Taipgi 
auo 4 lkl S vaL vakar* Utarnlnkais 
tr Ketvergals.

Rea. Tel. Hyde Park *886

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėliojo pagal sutartį

Tel. Ofiso Ir P.es. Grovehill 0817
<917 S. Washtenaw Ava.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
Vai.: 1-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 8-11 ryto 

Nedėlioj susitarus

“Draugo” No. 93 Žvirblis 
aprašydamas Antano Markau
sko krikštynas per klaidą pa
rašė vieną porą' kūmų klaidin
gai. Gerb. Žvirbli, meldžiu lei
sti man tą klaidą atitaisyti, 
kadangi man ji yra svarbi. 
Kasote, kad J. Biskupaitis su 
Grikauskiene buvo kūmais, tai 
turėjo būti Marė Markauskie
nė su J. Biskupaičiu, nes taip 
buvo, o antra, p. Markauskie
nė yra man labai artima gi
minė. ®t. Miris

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graši koplyčia dvkal
718 WEST 18th STREET 

Tel. Boosevelt 7532

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet oąžlnlngas ir 
nebrangus, nes neturi
ma Išlaidų užlaikymui 
shyrią.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

AIA
ANTANAS JUCIUS
Persiskyrė su ši'no pasaulin 

gegužės 16 d., 3:45 vai. popiet 
1933 m., sulaukęs pusės am- 
Huus, gimęs Lietuvoj, Raseinių 
ap„ Liuolių parap. ir miestelyj.

Amerikoj Išgyveno 30 įmetu.
Priklausė prie Teisybės My

lėtojų Draugystės ir Illi'nols Lie
tuvių Pašelpos Kliubo.

Paliko dideliame nubudime 
3 dukteris: Oną tr žentą Le
oną Audlnus. Antaniną Ir Jo
ną McGrath Ir Zofiją, 2 sūnūs 
Vincentą Ir Pranci'ftkų, 2 sese
ris Oną ir švogerį Pranciškų 
Zaluglnus, Zofiją ir švogerį 
Vincentą Develklus, švogerį Juo 
tapą Žalį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 928 
TVest 37 Place. Laidotuvės Įvyks 
šeštadienį gegužės 20 d., 8 vai. 
(A ryto Iš namų J šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o Iš ten bus nu
lydėtas į Šv. Kaslmlero kąplnes.

Visi a. a. Antano Juctaus gi
minės, draugaf Ir pažįstami esat. 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse Ir sutelkti Jam pas
kutinį patarnavimą Ir atslsvel- 
ki'nlmą.

Nubudę įtekame; Dukterys, 
Runai, AentrI, Seserys, švoge- 
rlal Ir O tolinė s.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4189.

..-—s.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

TeL Lafayette 8679

J. Llulevičius
Graborius

Ir
Balsamuotojas

Patarnauja Chi
cagoje to apiella- 
kėje.

DMrtš tr rrsB
Koplyčia dykai

4083 Archer Ave.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDSJAB
1646 WEST 46th STREET

TaL Beelerverd (898—1418

T«l. CICERO 884

SYREVVICZE
GRABORIUS

iAlAotnvėyns pilnas patarnavimas 
galimas už (86.00 

KOPLYOZA DYKAI
1344 8. ŪOth Ava, Cicero, IlL

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

»ų
už NAUJA MAŽESNĘ KAINĄPF------------------------------LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.

80 Metų Skirtingo Patarnavimo.
Pašaukite REPUBLIC 8140 dėl eksperto patarnavfmo 

ir žemesnės kainos Vienoj "Vietoj.
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Vietory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $73.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKIHG CO:
INCORPORATED
Henry W. Decker

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų ii bile kokios miesto dalies. 
“Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą 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 Moderniuos Koplyčios 

«V*Pa4aaktte BUOKDE} ptrm Mgn krrip-* / 
Eudeikis

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis num

4605-07 South Hermitage Avenue
▼iai Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

. -a,-.-- -■

PRANEŠU
DR.MJ, SIBIlOjU

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Ave. 

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vale.

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemfmo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu
cataractus. Atitaisau trumpą regystę PHONE GROVEHILL 0027 
ir tolimą regystę. , Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

, ^r/r®n8iu teisingai akinius visuose Trečiadieniais ir sekinad. susitarus 
atsitikimuose, egžaininavilmas daro-
mas &u elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kutuos perpus 
plgeauėe, negu buvo. Musų 
pigesnės, kaip kitu.

4712 S. ASHLAND AVE.
Tet Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 lkl 12

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
2201 W. Cennak Road
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave. 
Telefonas Republic 7868

Tai. Canal (867 Ras. Prospect 8868

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residenclja 8(81 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto lkl 4 po pietų 
I iki 8:88 vakare

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. J. W. KADZEWICK DR. A. A. ROTH
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą* 

(869 SO. AVESTERN AVE.
| Chicago. 111.

Phone PULLMAN 8868

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS
30 East lllth Street

Prie Y. M. C. A., R-oseląnd 
Gazas, K-RAY, etc.

Boulevard 7(88
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgai
Ofisas 3102 So. Halsted Sk 

Kampu lįst Btreet

Vai.: 18—-11 v. ryto, S—4. 7—9 y. a 
Nedėllomls Ir Iventadlenlals 1(—18

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

CZRZ

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'są po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE. 
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880
Office; 

Vlctory 2284

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesne Ir patogesne 

vietą
*325 80. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų to 
nuo ( lkl 8 vakare 

Šventadieniais auo 19 Iki 19 
Phone BOULEVARD 8488

TaL GrovehiU 1696

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

Beredomls po pistų Ir Nedėldlenlalf 
tik susitarus

8411 V. MARQUBTTE ROAD

Rea. Phone 
Englevvood 6(41

Office Phone 
Wentworth 8006

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Res.:

Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
3046 Wentworth Avenue

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago. III.
Phone: Hemlock 6700

J
HadMfHC

Vai.
ROOM 210

3-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tel. Ofiso Boulevard 6912-14 
Rea Vlctory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vai.: nuo 1-t: nuo 8:80-8:86
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GRAŽUS VAKARĖLIS KON- bininkai išrinkti. Daugiausiai 
TESTININKAMS IR PIK- ^rūpesčio turi šeimininkės, nes 

nori suruošti puikiausias vai-NIKO DARBININKAMS 
PAGERBTI

Praėjusį antradienį, Aušros 
Vartų parap. salėje dienraščio 
“Draugo” vadovybė surengė 
gražų vakarėlį kontestinin- 
kams ir buv. “Draugo“ pik
niko darbininkams pagerbti. 
Dalyvavo apie šimtas žmonių. 
Vestsidietės šeimininkės — Ga 
sparkienė, Bitinienė, Zalato
rienė ir kitos pagamino ska
nių vakarienę. Po vakarienei 
dienraščio adinin. kun. J. Ma
čiulionis savo įžangos kalboje, 
įvertinęs kontestininkų darbų 
ir didelį pasišventimų katal. 
spaudos platinime, išdalino lai 
mėtas dovanas, kurių pirmoji, 
kaip jau žinome, teko A. Švil- 
pauskienei, antroji — Stan
cikui, trečioji — Valančiui. Be 
to, mažesnes dovanas gavo ir 
visi kiti kontestininkai.

Įteikus dovanas, pirmiausiai 
kalbėjo kontesto vedėjas M. 
Pavilonis, paskui veik visi ko- 
ntestininkai-ės, kurie džiaugė
si turėję progos pasidarbuoti 
taip kilniame darbe ir žadėjo 
ateity dar didesniu pasišven
timu, pasiaukojimu dirbti ka
talikiškai spaudai, o per tai 
Dievo garbei ir tėvynės bei 
didžiosios jos išeivijos dalies 
naudai. Paskui dar kalbėjo 
uolusis “Draugo“ “outside“ 
darbininkas br. Vladas, toliau 
I. Sakalas ir L. šimutis. Va
karienė baigta malda ir visi 
kupini kuo gražiausių įspūd
žių išsiskirstė. Rep.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

X Aštuoniolik iečiai su visu 
uolumu rengiasi prie metinio 
Parapijos . pikniko-gegužinės, 
kuri įvyks sekmad., gegužės 
28 d. Vytauto darže. 'Jau dar-

PASISKAITYKITE!
MARIJONŲ FARMOJE Brolis Andriejus turi pa

ruošęs puikiausių lašinių, kumpių, dešrų ir įvairių 
kitų rūšių mėsos. Nesenai buvo įrengta nauja troba 
mėsai rūkyti, todėl dabar viskas kuo puikiausiai ir 
kuo skaniausiai padirbta. Taip pat farmoje visados 
galima įsigyti šviežio pieno, sūrių, kiaušinių ir gerų 
miltų. Atvažiuokite ir įsigykite mėsos ir produktų. 
Nesigailėsite. Dabar iš Chicagos visas kelias į Ma
rijonų farmų yra cementinis. Prie tilto (viadukto) 
ant Joliet Road pasukite į šiaurę, tas kelias prives 
prie pat fanuos. Lauksime.

BROLIAI MARIJONAI

“ROOSEVELT 7790 ?”
“Taip, DRAUGAS“ — “Norite pagarsinti namų 
ant rendos?“ — “Gerai, dabar skelbimų kainos 
nupigintos galima garsintis už tų pačių kainų du 
kartu. Ilgesniam laikui dar teikiame ir nuolaidų.“

•
Jeigu turite namų, lotų, ūkę, biznį pardavimui; 

norite ką nors mainyti, išrenduoti ar pinigų pasi
skolinti, tuojau pašaukite ROOSEVELT 7790 ir 
“DRAUGAS“ maloniai suteiks Jums patarnavimų, 
ir patalpins jūsų skelbimų “Drauge“ du kartu 
už tų pačių kainų.

Visokius skelbimus priimame nuo 7 ryto iki 
7 vai. vakare.

šes atsilankusiems svečiams.

X Mūsų kolonijos draugijos 
'remia lietuvių dienų pasauli
nėje parodoje. Praėjusių sa
vaitę buvo visų draugijų at
stovi) tuo reikalu pasitarimas. 
Suorganizuotas vietinis paro
dos skyrius, į kurį įėjo visų 
draugijų atstovai. Išrinkta va
ldyba: J. Kilas — pirm., P. 
Valuekis — viee-pirm., J. Gri
sius — rašt., M. Cesnavičius 
— iždin. Skyriaus atstovai ža 
dėjo skaitlingai dalyvauti be
ndrame lietuvių susirinkime 
gegužės 19 d., Aušros Vartų 
parap. svetainėj.

X Praėjusį sekmadienį bu
vo suruoštas gražus vakaras 
motinoms pagerbti. Programų 
atliko Šv. Onos draug. pasi
žymėjusios artistės, kurios su
vaidino porų gražių veikalėlių 
ir komercijos mokyklos auk
lėtinės. Reikia tik apgailestau 
ti, kad nedaug motinų atsilan
kė į savo vakarų. Toks nesu
sipratimas labai yra peiktinas.

X Jau savaitė praėjo nuo 
i iškilmingų a. a. Barboros Ga- 
rbašauskienės laidotuvių, kuri 
taip netikėtai persiskyrė sa 
šiuo pasauliu. Šios parapijos 
žmonės labai atjautė jos mir
tį, nes ji buvo labai pavyzdin
ga katalikė ir parapijos rėmė
ja. Gerb. klebonas pažymėjo 
jos gerus darbus, taip pat iš 
josios vaikų, kurie seka savo 
motinos pavyzdį. Jos sūnus A- 
ntanas yra parap. komiteto na 
riu, o duktė Elzbieta uoliai 
darbuojasi įvairiose draugijo
se. Amžinų atilsį jų motinėlei 
suteik Viešpatie!

X Ateinantį sekmadienį m n 
sų bažnyčioje įvyks mokyklos 
vaikelių pirmoji Komunija. 
Jau per ilgų laikų gerb. sese
rys ypatingai ruošia vaiku
čius prie šitos gražiausios jų 
gyvenime dienos. Ašt.

ŽINIOS IŠ ŠŠ. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN
X Geg. 13 d., parap. svet. 

įvyko linksmas šokių vakarė
lis, kuris labai gerai pavyko.

Šokėjų buvo pilna svetainė.
Mat, grojo p. Felikso Paliliū- 
no orkestrą. Padaryta nemaža 
parapijai pelno.

X Geg. 14 d., 8 vai. ryto 
per pirmąsias šv. Mišias apie 
30 vaikučių priėjo prie pirmos 
šv. Komunijos. Vaikučių mal
dos ir tvarkinga eisena darė 
jaudinantį reginį. Garbė mo
kytojoms Šv. Kazimiero šeše

ilėms ir kleb. kun. A. Linkui. nįena (p. Bukauskaitė), Šii
Žmonių buvo pilnutėlė bažny
čia. ,

X Labai sunkiai serga mu
sų biznierius A. Sucila, jau kauskaįtž. Su ta sustyrusia ko
senai nesveikavo. Buvo kiek šu rumatizmu jį atrodg ti.
pagerėjęs, dabar ir vėl sun- kra ligong
kiai susirgo. Guli savo rezi-, TV1 ,. . , .
, •• • loonn tp u Piktiene (Anci.ute) norėjodenciioi, 12300 Emerald avė. I, ,. v , , , . , .„ , v. . įtapti gražuole, bet nepasiseki4,

X Geg. 19 d., po gegužinių1 . , . - , j, . . , . nes jos gydytojas mane kad
pamaldų, parap. svet. ivvks I. ,, , T . ,r jų blusa įkando. Jos išvaizdasvarbus parapijos komiteto ir 
klebono pasitarimas parapijos 
reikalais. Visi komiteto nariai 
prašomi atsilankyti. Rep.

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

Gegužės 14 d. buvo paskir
ta pagerbimui mūsų motinė
lių. Tų dienų visų mintys, be'niene. Visi tiek prijuokino pu- 
abejo, skriste skrido į praeitį (blikų, kad net krūtines pra- 
ir prisiminė mūsų linksmiau-1 dėjo skaudėti.,,, 

i sios valandos, praleistos globoj Grįžtu prie pirmojo akto 
ir priežiūroj mamytės. Smagi
toji diena buvo tiems, kurie 
laimingi, nes turi savo moti
nėles, bet liūdna buvo tiems, 
kurių motinėlės jau yra pasa
kiusios “sudiev.”

Tų dienų Šv. Teresės mote
rų ir mergaičių draugija pa
vyzdingai parodė užuojautų ir 
meilę savo motinėlėms, paau- 
kodamos joms nevystančių gė
lių bukietus — bendrai priim
damos šv. Komunijų per mi
šias šv. mamyčių intencijai.

Mažosios Gėlelės choras, su
sidedantis iš mokyklos moki
nių, taipgi “in corpore“ ėjo 
prie šv. Komunijos. Ir taip, 
sykiu, susiliejo karštos maldos 
prie Aukščiausiojo už mūsų 
motinėles.

Mišias giedojo jaunos Mažo
sios Gėlelės choristės. Solo 
“Avė Maria“ giedojo Agota 
Gurristerienė, o narėms einant 
prie Dievo Stalo, toji pati so
listė giedojo “Jesu Corona Vi- 
rgine.“ Kun. Jonelis pasakė 
pritaikintų tai dienai pamoks
lų tema “Štai, Tavo Motina“. 
I Labai gražiai išdėstė žodžio 
motina reikšmę. Skatino visus 
mylėti ir gerbti savo motinė
les kol dar jos yra su mumis, 

Jtaip pat nepamiršti ir mūsų 
dangiškos Motinos, Marijos, 
kuri per tokias skaudžias va
landas budėjo po kryžiumi sa
vo Sūnaus. Ji ir mūsų nepa-
mirs, jei tik kreipsimės prie Į še. Tai kitas jaunuolis, geras
Jos, visuose mūsų reikaluose.

Tos dienos įspūdžiai ir gra
žus pamokslas ilgai pasiliks 
mūsų mintyse. Gražu yra ma
tyti jaunimų šiais sugedimo 
laikais dažnai palaikant arti
mus santykius su Aukščiau
siuoju. “W. H. Y. f 9

PLATINKITE “DRAUGĄ“

» R X p Ifr X a

APIE "01 DAKTARE!"
Jau antia savaitė, kai teko gįntaįtė). Jų dainos ir lošimas į sekmad., geg. 21 d., 2 vai. po- 

girdėti skambias dainas opere- ^pamainomas. Aš nemanau, 
tėj “O! Daktare!“, kurių sta- kad kas kitas .galHų -ų viet})
te scenoj L. V. Dainos cboras, 
Gim. Šv. P. salėj, Marąuette 
Park, gegužės 7 d.

Prisiminus tas dvi Vylioto
jas, tų sapnų salų, tuos gydy
tojus ir pacijentus ir nematant 
“Drauge“ jokio aprašymo, 
man užėjo noras bent paviršu
tiniai šiek tiek parašyti.

Operetę “O! Daktare!” vai 
dino 17 asmenų ir choras. Im-
šim antrų aktų ir eisim prie sižiedavus su Kaziu, tat jų ap- 
pirmojo. Antrame akte pasi- 'leido, nežinodamas, kad Rūta 
rodo scenoj pacijentės: Silp- I nebuvo Rožė. Tik ant galo, 

antrame akte, sužinojo, kad 
jos vardas ne Rožė, bet Rūta.vija (I. Lukošiūtė), Piktienė 

(A. Ančiūtė). Visos savo ro
les gerai atliko ypač F. Bu

ir balsas labai tiko tai rolei.
I. Lukošiūtė taip pat gerai 

savo rolę atliko, meilindamos 
prie savo gydytojo Grabio.
Gydytojai tų trijų pacijančių 
buvo Dr. Mirtis (F. Vaišno
ras), Dr. Peilius (F. Zamb), 
Dr. Grabius (F. Kiškūnas). 
Visi savo roles gerai vaidino. 
Dr. Peilius net apalpo bešok
damas su savo pacijante Silp-

Penktadienyje, gegužės mė-
Čia net’ bijau prasitarti,’ne’š inetiio 19 d ’ 8 vaL vakare’ Au
nerandu žodži# patenkinimui Sros Vartl) ParaP- saKj .<Wesl 

Side) įvyks visų draugijų at 
stovų svarbus susirinkimas Pa 
saulinės Parodos ir “Lietuvių 
Dienos“ reikalais. Ekzekutv- 

komitetas turi padaryti

išreikšti.
Pakilus uždangai, pasirodo 

didžiulis Dainos choras, gra
žiai susigrupavęs. Vieni gy
dytojų kostiumais, kiti paci- 
jentų; mergaitės slaugių ir t. 
t. Visi pilni gyvumo darniai 
dainuoja “Vandenį gerk“. 
Baigus dainą, įeina “Dr. Ge
rulis“ (A. Jokūbaitis), kuris 
išrodė tikras daktaras ir dai
noje ir kalboje ir visame judė
jime. Gal kaipo garsaus “Dr. 
Gerulio“, ligoninės viršininkui 
reikėjo daugiau išdidumo.

Jonas, Dr. Gerulio tarnas 
(F. Maziliauskas) tikras juok
darys. Jis, turbūt, gimė tokiu. 
Nemanau, kad kas kitas būti) 
galėjęs tų rolę taip atlikti, 
kaip jis atliko.

Elzė (L. Sutkaitė), Dr. Ge
rulio tarnaitė savo rolę taip 
pat gerai atliko.

Čerienė (M. Struoginaitė) 
lošė motinos rolę; ir ji buvo 
ligonė. Bet išgėrus gardaus ša
ltinio vandens, pasveiko ir ant 
galo Dr. Gerulis į jų įsimy
lėjo, nes abu buvo našliai.

Jokūbas (S. Zaura) taip pat 
gerai lošė.

Pančius (A. Giedraitis) te
noras lošė ispaniečio rolę; ge
rai išėjo.

Raulas, Pančiaus brolis, vai
dino plėšiko rolę. Gražiai lo

dainininkas (bosas), kurio va
rdų neteko sužinoti.

Senis (L. Norkus) ir gi sa
vo rolę gerai atliko. Atrodė 
labai tipingas senis.

Kazys (L. Tenzis) visų pa
mėgtas dainininkas buvo Ro
žės sužieduotinis; gerai savo 
rolę atliko.

Dabar noriu nors kiek pa-

'.v1'. ' 111 1 ' —
briežti apie* Dvi Vyliotojas,
kurios buvo Rūta (K. Mickui- 
tė-Skelly) ir Rožė (Juzė Su-

užimti. Ypatingai K. Skelly, 
kuri buvo vakaro žvaigždė. Ji 
vaidino rolę dviem vardais 
Rožė ir Rūta.

Pilypas (Kaz. Sveneiskas) 
Rūtos mylimasis. Jis Rūtų lai
kė Rože, Dr. Gerulio anūke. 
Kadangi Rūta pametė Rožės 
įduotų Kaziui laiškų, ir kai 
Pilypas, radęs progos, jį per
skaitė, pamanė, kad ji yra su-

Tada Pilypas iš džiaugsmo vėl 
dainuoja “sapnį) salų“. Tai 
žavėjantis duetas, kuris dai
nuota net keturiose vietose.

Solo šoko F. Bukauskaitė ir 
P. Martin. Šokiams dirigavo 
S. Molis. Viskas gražiai išėjo.

Žinoma, kai kuriose vietose 
buvo trukumų, bet tai atleisti
na, nes per keturias savaites 
išmokti operetę, tai nelengvas 
darbas. Operetės rezisorius ir 
vedėjas buvo muzikas Juozas 
Sauris.

Rakandus skolino Peoples 
Furniture Co. Sekantį sezoną 
choras tų operetę turėtų būti
nai pakartoti.

Dainos Mylėtoja

FRUiEŠIMU

vis
svarbių pranešimų, kuriuos 
reiks apsvarstyti. Taip pat 
bus galutinas išspręstas para 
davimo gatvėmis klausimas. 
Taigi svarbu, kad šiame susi
rinkime dalyvautų visų drau
gijų atstovai.

Kviečia Ekzek. Kom.

Šv. Jono Evangelisto dr-ja 
laikys susirinkimų sekm., ge
gužės 2\ d., 1 valandų popiet. 

Šis susirinkimas atkeltas iš 
priežasties parapijos pikniko.

Korespondentas

Parsiduoda namas—cottage 
5 kamb. su visais įrengimais, 
garadžius. Netoli St. Charles, 
arti gatvėkario ir krautuvių. 
Kaina $2,400.00. Atsišaukit W. 
J. Bartelson, St. Charles, UI.

Ant rendos 4 ir 5 kamb. fin
tai, pečiu šildomi. Didelis dar
žas. Atsišaukite 3946 W. 56th 
Street, arti Crawford Avė.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus u2 pt- 
frlausias kalnas. Palaukit Lafayette 
seto

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvoe LelrvAe Bonus, Pirmus lfor 
ričių a, Namus. Varmas Ir Blanlus vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie SO metų plačiu 
patyrimu blanyje Ir teisingu patar- 
navlmu, taa juma bua naudinga.

J. NAMON FINANGE CO.
6755 S. Westem Avenue

Tel.
Chicago, JU. 

OROVEHILL, 1011

Ketvirtadienis, geg;. 18, 1933

Draugija Šv. Pranciškos Ry-1 tikrai buvo graži. Rinktiniai 
mietės moterų ir mergaičių dainininkus padainavo gražių 
laikys mėnesinį susirinkimų {dainų. Dainavo K. Sabonis, A.

piet, parapijos mokyklos kam
bary. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti šiame susirinkime. 
Prašomos nevėluoti, nes nori
ma dalyvauti Šv. Kazimiero 
Akademijos Rėm. seime. Pasi-
likusios su mokesčiais prašo- klausytojams. Visa kuo kiau
ruos užsimokėti, nes per tris 
vasaros mėnesius: birželį, lie
pos ir rugpiūtį nebus laikomi 
susirinkimai. Sekantis sus-mas 
bus rugsėjo mėn. Valdyba

Adv. Joseph J. Grisk, sykiu 
žmona ir dukrelė Rita grįžo 
iš Hot Springs, Arkansas, kur 
praleido dvi savaites poilsy. 
Buvo išvykę savo automobiliu 
ir laimingai suvažinėjo 1500 
mylių. Adv. Grish dabar at
naujinta energija vėl priimi
nėja savo klientus raštinėje: 
4G31 So. Ashland Avė. M.

RADIO
GRAŽI RADIJO PROGRAMA

Praeito antradienio vakare, 
iš stoties WGBS, Peoples Fu
rniture Co. radijo programų

Ančiūtė, A. Ciapa's ir šaunu
sis Peoples Parlor duetas ir 
kvartetas. Be to buvo gražios 
muzikos, o Čalis Kepurė pa
sakė įdomybių ir naujų juokų. 
Programos vedėjas patiekė į- 
domių pranešimų, naudingų

sytojai buvo pilnai patenkinti 
ir dėkingi leidėjams už jų pa
stangas. P.

SKIRTU LAIKU BUS ATI
DARYTA

Nors prezidentas Roosevel
tas neatvyks atidaryti Chica
gos šimtmečio pažangos paro 
dos, paroda vis vien bus atida 
ryta gegužės 27 d.

Iki oficialaus atidarymo va 
kar parodos vartai lankyto
jams uždaryti.

Per bai. mėn. padidėjo nu! 
49,10 iki 49,12 mil. lit. Sveti-’ 
mos valiutos fondas sumažėjo 
nuo 13,00 iki 11,96 mil. litų. 
Banknotų apyvarta sudaro $3, 
97 mil. litų, o diskontas ir pa
skolos — 88,74 mil. litų. Bank 
notų padengimas auksu siekia 
52,8 nuošimčių, o auksu ir va
liuta — 65,7 nuošimčių.
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