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Lietuvoje uždrausta Hitlerio planą skelbti
CHICAGOJE

PRANCŪZUOS PARLAMENTE
TRIUKŠMAS PRIEŠ NAUJA PAKTĄ

GATVEKARIŲ KOMPA

NIJA TURĖS PELNO

ROMA, geg. 25. — Šian-, nių parūpinti Bažnyčios Gal
dien, Į Dangų Įžengimo šven vai reikalingą apsaugų, nors
Pijus Popiežius to nenorėjo.
tėje, Šventasis Tėvas
, . j• &Šv. I. Šv. Jono Laterano baziliko
x
XI iš Vatikano vyksta
. je Jo Šventenybę pasitiks Jo
Jono Laterano bazilikų, kur i- t Emin.
,, . ,kardinolas Marcbetti
... —
vyks iškilmingos pamaldos.
c, ,
. .
.
. ..,
J
e r
jšelvaggiani su visa kapitula.
GRĄŽINO RAKTUS IR
Šv. Tėvas ryte važiuos auto Po šv. Mišių ir kitų šventųjų
RAŠTUS
mobiliu. Bus lydimas Vatika- apeigų šventasis Tėvas gal
no sargybos ir personalo. Ita- suteiks tikinčiųjų minioms pa
Plėšikai apiplėšė L. Karls- lijos vyriausybė ėmėsi priemo laiminimų. /
hergų, 5030 AVoodlawn avė.
Paėmė 150 dol., raktus ir svar
IS CHICAGOS ŠIMTMEČIO
bius raštus. Dabar raktai ir
PAŽANGOS PARODOS
raštai jam per paštų grųžinti.

Gatvekarių kompanija (’hicagoj numato,
kad ji turės
daug pelno parodos
metu.'
Daug žmonių naudosis gatvekariais.

JAPONAI NERANGIAI ATSINE
ŠA Į TAIKOS PLANĄ

Panaikinus prohibiciją, bus
mažesni mpkesčiai
HITLERIO SUMANYMAS
NIEKAIS EINA

PRANEŠE APIE 4 VALS
TYBIŲ PAKTĄ

KAUNAS, geg. 25. — Vo PARYŽIUS, geg. 24. — Ne
kietijos kanclerio Hitlerio vy- paisant grasinimų sugriauti
riausybės sumanymas, kad Lie ministerių kabinetų, premjetuvų sujungti su Lenkija, a- ras Daladier vakar parlamen
biem pavesti Klaipėdos uos te paskelbė, kad Prancūzija
tą ir atgauti Dancigo karido- pasirašys keturių valstybių
rių Lietuvos laikraščiams už paktą. Parlamente tautininkai
drausta ir paminėti. Tad apie sukėlė triukšmą.
šį sumanymų Lietuvos gyven
tojai patyrė tik iš kaiminingų JAPONAI PRIEŠ AMERI
sau kraštų laikraščių.
KOS PAREIŠKIMĄ
Kiek žinoma, tas sukėlė di
delę lietuvių reakcijų prieš Vo
ŽENEVA, geg. 24. — Japo
kietiją. Gana aišku, kad Lie nų delegatas nusiginklavimo
tuvos vyriausybė atmes šį'su konferencijoje atsisakė pripa
manymų. Tačiau
oficialiai žinti paskelbtą J. Valstybių
apie tai nieko neskelbiama.
taikos planą. Japonas sako,
Patirta, kad prieš Lietuvą kad japonų kariuomenė yra
atsisuka Latvija su Estija ir Kinijos žemėje. Jei Japonija
nori ją izoliuoti. To priežas minėtą taikos planą pripažin
tis yra ta, kad dvi Pabaltijo tų, ji pati save smerktų. O javalstybės nori sudaryti saugu- į ponai Kinijoj veikia ne kaipo
mo sąjungą, kurioje būtų ir j puolėjai, bet kaipo apsiginėjai,
Lenkija. Lietuva gi nė kokiu; pareiškia delegatas,
būdu nenori su Lenkija ben
drauti.
ANGLAI PRIEŠ PRANCŪ
ZIJĄ
Eina kalbos, kad dėl to įvykio gali atsistatydinti užsie
nių reikalų ministeris dr. Zau LONDONAS, geg. 24. —
nius, nes jis atmetė kvietimų Tarp anglų pasireiškė reakcija
įeiti sųjungon, kurioje
turi gavus iš Ženevos žinių, kad
Prancūzija stato nusiginklavi
būt ir Lenkija.
Lietuvos diktatoriaus pre mui kliūtis.
Anglų laikraščiai klausia:
zidento A. Smetonos prestižas
daug susilpnėjo įvykus rinki “Kas, ištikrųjų, yra su tais
mams Klaipėdoj. Iš 34 atsto prancūzais! Ar jie negavo to
vų išrinkta vos 6 lietuviai. visa, ką norėjo!”
Vokiečiams fašistams teko 18
KAS DAROSI RYTUOSE
(rietu.

Kinų kareivis Lwan upės fronte mėgina japonų veržimą
si pakirsti. Šalia jo pastatytas kardas reiškia, kad jis pasi
rengęs grumtis su savo priešu ir galvą padėti savo kraštą
ginant.
PRANCŪZIJA STATO

KLIŪTIS

ŽENEVA, geg. 24. — /Bu
vo numatyta, kad Prancūzija
pirmoji pradės nusiginklavi
mui kliūtis statyti, nepaisant
Amerikos paskelbto/ jai sau
gumo užtikrinimo.
Nusiginklavimo konferenci
joje Prancūzijos delegatas, pa
reiškė, kad Prancūzija nenusi
ginkluos, kol neturės tikrojo
saugumo užtikrinimo.

Abyka apaštališkas
delegatas
NEAV YORK, geg. 24.

—

GEMMA GALGANI BEATIF1KUOTA GEGUŽES 14

Taip pat tas delegatas pa
davė sumanymą, kad sunkiąją
karo medžiagų ir ginklus nai
kinti, kaip yra nurodoma An
glijos plane, būtų nesąmonin
ga. Tai visa galima pavesti T.
Sąjungai, kuriai ginklai, ra
si, bus reikalingi panaudoti
prieš puolėjus. T. Sųjunga be
ginklų, sakė jis, bus bejėgė.

ROMA (per paštą). — Ge
gužės mėn. 14 dieną Šventasis
Tėvas Pijus XI beatifikavo
(įskaitė į palaimintųjų skai
čių) Genima Galgani, kuri ba
landžio 11, 1903 m., Didįjį
Šeštadienį, mirė Italijoj, eida
ma 25 metus amžiaus. Palai
mintoji Genima buvo didžiai
pasižymėjusi aukštuoju krikš
Pagaliau Prancūzijos dele
čionišku misticizmu. Buvo ne
gatas reikalavo, kad saugumo
paprastai pasiaukojusi Mūsų
klausimas
pirmiausia būtų
Viešpaties kentėjimams.
svarstomas, nes be to Prancū
zija negali nė žingsnio žengti'
70,000 DOL. INDIJONŲ
prie nusiginklavimo.

AVASHINGTON, geg. 25.—
Prezidentas Rooseveltas va
kar pareiškė, kad nepaprasti
naujai skiriami mokesčiai, ku
rių klausimą kongresas šian
dien svarsto, bus panaikinti,
kaip greit bus atšauktas 18asis konstitucijos priedas.

PAVEDĖ MANDŽIŪKUO

J. Valstybių delegatas paga
liau davė sumanymų, kad nu
siginklavimo ir saugumo kiau
simai būtų svarstomi atskirai,
bet vienu kartu. Tas pripažin
ta.

NEMOKĖJO MOKESČIŲ
UŽ PAJAMAS

NEAV YORK, geg. 24. —
Katalikų organizacija — Mar
ąuette sąjunga, per pereitus
savo administracinius metus,
kurie baigės bai. 30 d., indijonų misijoms 70,000 dol. paau
kojo.
EUCHARISTINIS KON
GRESAS

Illinois prekybos komisija
paskelbė, kad papiginamas vir
šutiniais Cbicagos geležinke
liais tėvams su vaikais važinė
jimas į parodą ir iš parodos
perkant į abi puses tikietus.
KAPŲ LANKYMO DIENA

Ši paroda bus atidaryta a- 2,000 darbininkų, kurie visu
teinantį šeštadienį. Įvyks dide parodos metu turės darbo.
lės iškilmės Soldiers field sta-___________
dijume, kurs įjungtas į paroParoda yra, taip tariant, at
dos sritį. Parodos septyni var 'skiras miestas. Bet tai jdomytai bus atidaryti 9.-00 ryto. bių ir nematytų, stebėtinų
Kas nueis į parodos sritį, tas daiktų miestas. Šis miestas
nemokamai galės iš ten nueiti turi savo valdžių ir tvarką.
ir į stadijumą, o paskiau ne Turi nuosavą policiją, ugnia
mokamai atgal parodon grįž gesius, tarnautojus ir k|, Yti.
ra greitosios pągalbos tarny
ba.

TOKIJO, geg. 25. — Ryti
AVASHINGTON, geg. 25.—
nio kinų geležinkelio Mandžiu j Bonusų armijos stovykla ža
rijoj pirkimo iš bolševikų kiau lia šio miesto panaikinta. 'Vie
simą japonų vyriausybė pa ni veteranai paimti į miškų
valstybei darbus, o likusieji ramiai išsi
vedė Mandžiflkuo
skirstė.

' ' x

parodų įžanga 50 centų su
augusiems ir 25 c. vaikams.
šeštadienio vakarą parodos
Už tų įžangų bus galima pania srity elektros šviesos bus už
tyti visas abelnas parodos y- žiebtos pagauta žvaigždės Arpatvbes; apeiti visus parodos cturus šviesa. Šią šviesų pa
namus ir matyti, kas juose y- gaus kelios observatorijos sa
ra ir darosi. Tik lankant pa vo žiūronais. Šviesos energija
NUBAUDĖ KALĖTI
rodos srity privačias koncesi bus perduota parodos elektri
Norwood Parke už padary jas reikės ekstra užsimokėti. niam aparatui, o šis toliau rei
tas suktybes per rinkimus teis
kalingų darbų padarys.
mas po 3 mėnesius kalėti nu Parodos srityje dirba daug
baudė du jaunus
vyrus, J. darbininkų ir yra daug tarnau
Arcturus žvaigždės šviesai
tojų.
Kasdien
jiems
išmoka

Manton ir J. Krumm.
žemę pasiekti ima apie 40
ma 36,000 dol.
atlyginimo. šviesos metų.
Žymi dalis darbininkų priklau
RASTA NUŽUDYTA
so koncesijoms.
Vakar parodoje atidaryta
General Motors kompanijos
Antradienio rytų staiga din
Atidarius parodą, kaip pra- namai, kur bus galima matygo Garolyn James, 2 metų am
žiaus mergaitė, Gary, Ind. Va nešta, dar bus priimta apie ti, kaip automobiliai dirbami.
kar už pusmylio nuo namų
MILŽINIŠKA KRISTAUS
PLUKDYS MIŠKĄ Į KLAI
pelkėje rastas jos
lavonas.
STATULA PLANUOJAMA
PĖDĄ
Nužudyta.
PARDUODA MERGAITĘ

Į

PARYŽIUS /per paštą).—
Prancūzų Alpose ant 90 pėdų
aukšto kalno planuojama pasTai
Matyti Kristaus statula,
bus Šv. Tėvo Pijaus XI po
kalnus laipiojimo atminimui.

Mrs. Eva Leino, Batavia,
III., su bedarbiu vyru gyvena
tokiam dideliam varge, kad
laikraščiuose paskelbė parduo
sianti savo jauniausią 3 metų
Pati planuojama statula bus
amž., mergaitę už 500 dol. M o 60 pėdų aukšta ir pastatyta
tina reiškia noro, kad mergai ant 30 pėdų aukšto pagrindo.
tė patektų į gerus kur namus.

NETURĖS NEPRITEK
Leinai turi dar kitus 3 vai
AVASHINGTON ,geg. 24.—
kus. Vyriausias jų bernaitis
Senato komitetas patyrė, kad
LIAUS
finansininkas Morganas nemo
MANILA (per paštą).
— yra 18 metų amž.
AVASHINGTON ,geg. 24.—
kėjo mokesčių už pajamas per Jaro vyskupijoj, Filipinuose,
1931 ir 1932 metus. Sako, «tu- įvyko Eucharistinis kongre- MORGIČIAMS MORATO Pašto departamento valdinin
kai paskelbė, kad
ateinan
RIUMAS
rėjo didelius nuostolius.
sas. Atviram ore gražus gotiš

Prasidėjus miško plukdymo
sezonui, miškų departamentas
atiduoda pagamintus spygliuo
tų veislių rąstus iš Šakių ir
Panemunės miškų urėdijų
sandėlių, esančių prie Nemuno
kranto, ir iš Raudondvario
miškų urėdijos sandėliu, esan
čių prie Nemuno ir Nevėžio
upių krantų, nuplukdyti į Klai
pėdą lentpjūvėms, kurios ap
dirba miškų departamento me
džiagų. Šių miškų urėdijos
sandėliuose yra apie 8,450 kie
tmetrių rąstų, Panemunės —
apie 14/) kietmetrių ir Raudon
dvario —apie 1,200 kietmat-

čiais metais šis departamen
SPRINGFIELD, UI., geg. tas neturės nepritekliaus. Bir
NEAV YORK, geg. 24.
— 24. — Žemesnieji legislatūros želio 30 d., 1932 m., departa
ORO STOVIS
Birželio mėn. 12 d. iš čia iš rūmai pripažino bilių, kuriuo mentas turėjo 205,550,611 dol.'
CHICAGO IR APYLIN
vyks į Romų gausinga Kolum nustatomas namų morgičiams nepritekliaus.
KĖS. — Šiandien ikare nu
moratoriumas.
bo Vyčių maldininkija. Maldi dviejų metų
PLATINKITE “DRAUGĄ” matomas lietus; kiek vėsinu.
ninkai susiburs iš 40 kuopų. Bilius pasiųstas senatan.

kas altorius buvo pastatytas.

spręsti.

PAPIGINA VAŽINĖJIMĄ

Atvyko naujas
apaštališkas
Illinois gubernatorius pas
delegatas J. Vaistytiems, Jo kelbė atsišaukimą dėl Kapų
Ekscelencija arkivyskupas Ci- lankymo dienos, geg. 30. Jis
cognani.
ragina gyventojus, kad jie pa
gerbtų kari) karžygius.-

MISIJOMS

ŠANCHAJUS, geg. 25. —
SMERKIA VOKIEČIŲ
Žiniomis iš Tokijo, Peipingo
FILMĄ
fronte padarytos japonų pa
ROMA, geg. 25. — Vietos liaubos su kinais ir japonų vei
teatruose rodomą vokiečių fil kimas sulaikytas. O iš Peipin
mą vardu “Astuonios mergi go kinai >tai nuginčija.
nos luote” laikraštis “Osservatore Romano” smerkia. Tai NESURANDA SOCIALISTO
daugiau niekas, kaip laisvo
BERLYNAS, geg. 24. —
sios meilės propaganda, parei
Nežinia kur dingo ir nesuran
škia Vatikano organas.
damas suspenduoto socialistų
PROHIBICIJĄ IR MOKES laikraščio Vorwaerts redakto
rius E. Kuttner.
ČIAI

ŠVENTASIS TĖVAS APLANKU SV.
JUNO LATERANO BAZILIKA

Ketvirtadienis, geg. 25, 1933
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‘‘DRAUGAS”
lielna kasdien, į'Sskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metanu — *6.00, PuMl metų — 13.80: Trims mėnesiams — 32.00: Vienam
oetaseatut —- 71c. Europoje — Metams *37.00; Pusei me
tu — 34-00. Kopija ,03c.

Bsntdradarbiams Ir korespondentams raitų negrą-

JUna. jei neprašoma tai padaryti Ir nepriklunčlama tam
itksltil p«Mo ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 lkl 12:00 vai.

karalystė nėra- “iš šio pasaulio?’ Toks pat
riotizmas, toks tautinis išdidumas turėjo vir
sti žydų tautai didele nelaime: jie turėjo pa
likti visai be savo tautiškos tėvynės. Žydų
patriotizmas buvo virtęs galinga, bet akla
aistra, o pasidavimas aistrai visada veda į
nelaimę. Žydiško patriotizmo ydomis dabar
ypačiai serga vokiečių tauta su Hitleriu pryšakyje.

SVEIKATOS SKYRIUS
Sį skyrių tvarko ir prižiūri
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
BLOGI-DANTYS GADINA

ti ir apie juos verta pakalbė
ti atskirai.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
Daugelis žmonių turi, taip
5 vai. po piet.
Žydų tautos likimas įspėja visų tautų Rašo Dr. C. Z. V eželis, dan sakant, vidutiniai suaugusius
patriatus, kad neleistina paversti tautiškumų
tistas, Chicago, III.
dantis. Kitaip sakant,- jų dan
“DRAUGAS”
visų gyvenimo vertybių kriterijum (mastu);
tys yra gana geroje eilėje? ge
|
LITHUANIAN DAILY FRIEND
vienpusiškas, nuo dorovės dėsnių atpalaiduo
Linksmas veidas ir gera iš ros spalvos, nei atsikišę, nei
Publlshed Daily, Except Sunday,
SUBSCRIPTIONS: One Year — 3«.00; Six Months tas patriotizmas, ųistringa tėvynės meilė vi žiūra yra brangiausias
tur atsitraukę. Tokius dantis rei
— 33 .50: Three Months — 32.00; One Month — 75c.
Europa — One Year — 37.00: Six Months — 34.00; sada ir tiesiu keliu veda tautas į nelaimę. tas merginoms. Tokios mergi kalinga tik geroj tvarkoj pa
Copy — -03c.
Žydų sostinė, Jeruzalė, buvo taip jų priešų Bnos visuomet turi pirmenybę
Advertiaing in “DRAUGAS” brlnga best results.
laikyti ir veido harmonija ir
Advertlslng rates on applloatlon.
sunaikinta, jog neliko joje “akmens ant ak gauti geresnius darbus negu
linksmumas bus užtikrintas.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Ave., Chicago mens”. Matydamas savo mylimos tautos sos
merginos su rūstu veidu. Y- i Kaip greit tokie dantys liks
tinės ateitį, Kristus apsiverkė, bet- jos neiš
Nesenai praėjusio tornado palikimas Davton, Ohio. Nuos
pač tai yra 'teisinga, kuomet apleisti, nešvarūs, skylėti ar
gelbėjo, nes jo tautiečių širdys buvo taip
tokiai merginai reikalinga sa ba gerokai apgriuvę, tuojau tolių padaryta keletu šimtų tūkstančių dol.
DIENOS KLAUSIMAI
sukietėjusios, jog nenorėjo suprasti jokių tie
vo darbe sutikti bei perleisti gausis kitas veido paveikslas. po privatė sekretorė. Laimiu- rian Hills, III. (Kun. A. Petsų, aukštesnių už patriotiškas jų aistras. Kri
per ofisų daugelį žmonių. Net Nuovargis, rūstumas, išbaliTIKROJI TAUTOS MEILĖ
gų ir linksimi momentų sūku rauskas, M. I. C.)
stus nepadėjo savo mylimos tautos išgelbėti
ir paprastuose darbuose mer mas dažnai matosi tokių dan
riuose ji nepastebėjo,
kaip Liepos 17 — 26 dd. Sv. Oprieš jos pačios valių, nes Jis buvo atėjęs
ginos
linksma
ir
gražiais
dau
tų
savininko
veide.
Daug kas šiandien kalba apie tautos mei
greit jos gražūs dantys sugriu nos novena Dievo Apveizdos
ne tam, kad žmonėms laisvų valių atimtų, kad
timis
papuošta
išvaizda
duo

•
Priekinių
dantų
tvarka
da

lę, bet mažai yra tokių, kurie gerai supran
vo. Tokių dantų jau neparo parapijoje, Chicago, III. (Kui
žmones automatais paverstų. Taip pat Kris
da jai pirmenybę.
žnai priklauso nuo krūminių, dysi. Ant švelniai linksmo vei
ta kas toji tautos meilė ir kas tie patriotai.
tui nerūpėjo nacionalistiški tautų siekimai ir
A. Petrauskas, M. I. C.)
Tas lyginai yra teisinga ir kurie veido gražume
lošia do užtraukta rūsčiai—seęioBent pas mus, lietuvius, yra tokių, kurie
ypačiai pataikauti bet kurios tautos išdidu
socialiame gyvenime. Pirmo- į daug svarbesnę rolę
negu ziška maska, kuri nei
mano, kad mylėti savo tautų, būti patriotu
ofiso
mui. Kas bloga, nedora atskiram žmogui, tai
KRAŽIAI. — Kražių vals.
sios vietos ir pasisekimas ga žmonės mano. Tik krūminiai lankytojų, nei paties darbda
reiškia — išsižadėti tikėjimo, pasivadinti tau
nedora ir tautai. Iš atskirų žmonių nedory
Gorainių vienkiemio gyvento
lima sakyti yra tiesioginės lin dantys palaiko) apatinį žanda- vio jau nepatenkino.
tininku, tai ir viskas.
Vėliau jas V. Bielskis šiais metais pa
bių negali būti sukurta tautos^ galybė. Jei mo
ksmumo pasėkos.
kaulį tinkamame atstume nuo jai teko pasitenkinti tik steJi Gobis “Š-nyje” apie tikrųjų tautos
rališkai sugenda atskiros dalys, tai jokiu bū
dovanojo, pradžios mokyklos
Tų pat galima pasakyti ir viršutinio ir priekinius dantis
meilę rašo:
nograiijos dlarbu ir daug ma- reįkaiains 2 ha žemės. Dovano
du negali tas sugedimas eiti į sveikatų visu
apie vyrus. Tvarkingų dantų nuo į kritimo į vidij arba išsi- žesniu mokesčiu.
Iš Evangelijos žodžių matome, kad Kris
mai. Taigi kas moko savo tautiečius išdidu
jame sklype Kražių valse, sa
ir gražios šypsenos pardavė davimo į priekį. Bereikalin
tus mylėjo savo tautų, savo gimtųjų kalbų,
Kaip
matote,
dantys
suga

mo, arogantiškumo ir grobuoniškumo kitų
vivaldybė šių vasarų statys
jas turi daugiau pasisekimo gai yra manoma, kad krūmi dina veidų ir atneša nuosto
savo kraštų, savo tėvynės sostinę, Jeruzalės
tautų atžvilgiu, tas yra netikras patriotas, t
2-jų komplektų mokyklų. Tam
su savo kostumeriais. Jei rūs nių dantų neverta atbudavoti, lių. Dažnus ir tinkamas danmiestų, ir norėjo, kad Jo tėvynė būtų Jo
y. toks, kaip žydų fariziejai.
reikalui Raseiniij apskr. valdy
tus veidas sudiaro šaltų atmos nes jų niekas nemato. Krūmi
-MiOkslo skleidimo židiniu, bet tuo laiku žydų
tų prižiūrėjimas, gydymas ir j ba
7>{X)0 litų. Miškų
Kristus davė pavyzdi, kaip reikia Savo ferų, tai linksmas jų lig sušil nių netekus visas kramtymas,
inteligentijos ūpas buvo ne tiek patriotiškas,
taisymas, kreivai išdygusių re adininigtracija atleido mi§ko
kiek nacionališkas (tautininkiškas); žydų na tėvynę bei tautų- mylėti: Jis savo tautų pa do ir žmogų patraukia. Gi šal teisingiau sakant, vien maža
guliavimas,
privalo būt šių me<jžiagų už trečdalį kainos,
cionalistai buvo panašūs į vokiečių hitleri darė išeinamuoju evangelinės tiesos skleidi toje atmosferoje, ar tai lįūtų dalis kramtymo, tenka prieki
dienų neišvengtina pareiga. | Reikalinga statybai medžiaga
bėgant Kreivų dantų atitaisymas len jau suve^a.
ninkus : savo žydiškumų laikė didžiausia gy mo punktu, Jis per savo tautų kalbėjo visoms darbe, ar socialiame gyvenime, niams, kurie laikui
nusidėvi, trumpėja, išsistumia gviausias pas jaunuolius tar
venimo vertybe ir nekentė to, kas nepataika tautoms ir visiems amžiams; taip pat kiek asmens pasėkos apribuotos.
Gegužės 2 d. dovanotų skly
vienas
doras
patriotas
per
savo
tautų
turi
vo tautinei jų savimylai. Žydų inteligentams
Linksmumų ar rūstumų vei į priekį ir išstumia lūpas lau pe septynių ir dvylikos metų.
pų apžiūrėjo Raseinių apskr.
labiausiai rūpėjo atkovoti savo tėvynei poli- gera daryti visai žmonijai. Savo tėvynę rei do sudaro trys dalykai, būtent ko pusėn. Lūpų išstūmimas pa
Kadangi gražūs dantys teikia i inžinierius> apskr. valdybos
“ tinę laisvę, išsivaduoti iš Romėnų globos, to- kia mylėti ne taip, kad ji kenktų kitoms tau akys, smakras ir
skruostai. sidaro dar aiškesniu žandams \ eidui žavinčios išvaizdos ir Į narvg> pra(]ž. mokyklų inspek
,djėl žydų patriotizmas buvo pavirtęs naciona- toms, bet taip, kad ji sudarytų žmonijai tikro Kadangi burnos aprūpinimas susileidus, kas ligšiol linksmų
tuomi geresnių'gyvenime pa-'tor*ius ir parinko vietą mokyk
rjigmu (tautininkiškumu), o nacionalizmas vi- religingumo, teisingumo, teisėtumo, kultūrin yra mano profesija, tai apie veido išžiūru padaro rūsčių,
(įų, sese- sėkmių, tai, rodos, tėvai pri- jai statyti.
■fcada aptemdo žmonių, gĄžiiįe.u: atitraukia gumo ir krikščioniškos artimo meilės pavyz burnų ir kalbėsim
nų, be tinkama gyvumo. Skir- valgtų stengtis savo vaikus ta
dį.
Tautiškumas
turi
sudaryti
ne
tikslų,
bet
Iraogaus akis nuo amžinųjų, dieviškų tiesų i
Burnos išžiūra daug prik tinga dantų konstrukcija sut-į-ja laime aprūpįnti.
tik priemonę aukštesniems gyvenimo tikslams
laikinuosius, žemiškuosius reikalus.
lauso nuo dantų
suaugimo, veria skirtingus karakterius.
Nacionalizmo ūpu buvo bent kiek užsi siekti. Kas tautiškumų paverčia vieninteliu
tvarkos ir jų užlaikymo. Gra Pavyzdžiui, galima paimti gar
gyvenimo
tikslu,
tas
seka
fariziejais
ir
kartu
krėtę ir artimiausieji Kristaus mokiniai: “jie
žiai suaugę ir tinkamai užlai sųjį “tūkstančio veidų” artis
buvo susirinkę ir klausė Jį sakydami: — su jais eina prieš Kristų ir prieš teisingumų
komi dantys, ka i ir suglausto tų Lon Chaney. Daugeliui- sa
Kų tik iš spaudos išėjo nau
Viešpatie, ar šiuo metu Tu atstatysi kara kaip vidaus taip ir užsienių politikos srityje.
vo
ypatingų
karakterių
jis
pa
ms lūpoms, teikia veidui har
ja knygutė vardu Dangiška
lystę Izraeliui?” (Ap. D. 1, 5). Toks klau- “Kas vėjus sėja, tas audras pjaus”.
sidarydavo.
naujų
setų
dantų,
„
v
.
oo
,,
monijų ir linksmumų. Nors ir , ...
, .
, . .
‘
Gegužes m. 22 — 28 dd. Sv. sis Dvaras arba Sv. Liuitgar'šimas buvo Kristui iškeltas, Jam jau atsikė
kad
jais
galėjus
pakeisti
veido
T1
..
„ . ,. dos Malda, parašė Karmelitas
dirbtini dantys vienok prasi-,
, Paneles
Maruos
Kolegija
PASTABĖLĖS
lus iš numirusių; iš to matyt, kad ir arti
J.(Kan.
B. R.
juokus lig nušviečia visų vei
L
8
A. Petrauskas, U. I. C.)
miausioms Išganytojo mokiniams norėjosi,
ryti vien savaisiais. Vaidin
Apie a. a. kan. J. Tumo-Vaižganto mirtį dų. Tačiau ne visų laimė turė damas viename veikale jis im
Viršminėta knygutė patar
Gegužės m. 26 — 30 dd.
kad dieviškoji Kristaus galybė būtų panau
ti
gražiai
suaugusius
dantis.
dota politiniams žydų tautos reikalams. Taigi tesužinojome iš atėjusių iš Lietuvos laikraš
davo daugiau kaip vienų ka- Lawrence, Mass. (Kun. A. Bū- tina visiems įsigyti, tenai ra
Tie
brangumynai
yra
gan
re

site daug naudingų pamoki
politinės laisvės atgavimas žydams rūpėjo ne čių. Vadinasi, per porų savaičių nežinojome,
rekterį. Tų jisai galėjo atsiek blys, M. I. C.)
ti.
Lyginai
yra
reti
ir
tie
dan
nimų, puslapių 418, kaina tik
mažiau, kaip mums Vilniaus atvadavimas, ir kad didysis mūsų tautos rašytojas yra miręs,
ti tik permainydamas drabu
Gegužės m. 29 — birželio
tų
suaugimai,
kurie
veido
iš

ne mažiau, kaip vokiečių tautininkams seno čia bus kaltė Lietuvos valdžios užlaikomos
žius, grimų ir, kas svarbiau m. 4 dd. Nasbua, N. H. (Kun. 10c., užmokestį galite siųsti
vaizdų.
žymiai
pakeičia.
markėmis (stamps).
sios Vokietijos sienų atstatymas. Nacionaliz spaudos agentūros “Eltos”, kuri nemalonėjo
sia, dantis.
A. Petrauskas, M. I. C.)
mus
anksčiau
apie
tai
painformuoti.
Seniau
mas tiesiog buvo apakinęs žydų inteligentų
Tenka matyti labai aiškiai
Negaliu čia nepaminėti nu
Birželio 5 — 11 dd. Harritoji
įstaiga
menkiausius
atsitikimus
praneši

dvasių: politinė laisvė ir pasaulinė galybė
pirmyn išsidavusių viršutinių siskundimo vienos merginos,
jiems labiau rūpėjo, negu dvasinė asmenybės nėdavo, dabar ir apie pačius didžiausius nie arba atgal atsitraukusių apa kuri naudojosi geru darbu ir son, N. J. (Kun. A. Petraus
‘2334 SO. OAKLEY AVE.,
laisvė, teisingumas, amžinybė ir Dievo valia, ko nepraneša. Nejaugi Amerikos lietuviai tos tinių dantų. Tie atsitikimai, užmokesčiu, neretai užimda kas, M. I. C.)
ttdėl jie nenorėjo nė girdyti, kad Kristaus malonės nėra užsipelnę?
kaip pirmiau minėjau, yra re ma darbdavio vietų ofise kaiLiepos m. 8 — 16 dd. Ma
CHICAGO, ILL.
kasdien.
Skelbimų kainos prlslunėi’amos pareikalavus.

VEIDĄ

TĖVŲ MARIJONŲ
MISIJOS

DANGIŠKASIS DVARAS

“DRAUGAS” PUB. CO.

Vaižgantas

VIENĄ DIENĄ NEMAJŪNUOSE
.t.

(Tęsinys)
Didelė šventė, pažadėta iškilmių, o
stiečiai galvatrflkčiai pasileido žaKuDiena graži, saulė žeme ritinėjas,
sens iš proto eina bevešėdami, — kur
miestelis besusi laikys namie, kai tų
landų laisvas nuo pareigų. Bet ir Diepagarbinti bent sykį per savaitę —
iga; tam jis ir atleidžiamas nuo kitų
>ų. Ir buvo koktu, kad žmonės madarosi didesniu, malonumų sau —
pareigos Dievui.

Bet kai apsidirbome bažnyčioje, tai
fcr mane paėmė nerimas, pasiilgimas ne

suėsto.
Turiu brolį klebonų Nemajūnuose,
pačioje panemunėje, už Birštono. 40 kilo
metrų, pusantros valandos kelio, keturi
litai iš kišenės. O šilelis kaip rūtų darže
iia - sausas, švarus, nuo sakų kvapo net

galva sukas; visus bronchičius, tų žiemos
pašalų, išvarys. O smėlio, smėlio! To šil
tojo smėlio kojoms maudyti! O erdvės —
į visus kraštus. Kalnai ant kalnų... O Ne
munas... — Plaukia žųselė per Nemunėlį...
— Provokatoriškai pragydo Čiurlionies
galerijos direktorius Paulius G.
— Kir-ga-ga, kir-ga-ga, per Nemunė
lį. — Pritariau visa širdim, visu noru,
visu pasiilgimu gamtos.
Ir mes dundėjome per Nemunėlį —
Vytauto Didžiojo tiltu, per Garliavų, Iš
laužu, Prienus, Birštonu, lyg būtume viję
sis mūsų artimus, kurie laisvi iškurnėjo
džiaugtųsi ištaigautų, o mudu vienu du
per prievartų namie paliko budėti. Bepiga
budėti jūrmaloje, kur ant plikos uolos,
ten vistiek žmonių nėra; ar šventų ar
šiokiadienėj tas pat pareigas eini. Bet
atstoti kitus, būti kitų auka, tai pasi
šventimas. Ar užmokės už tai Dievulis ar
neužmokės: jei yra progos, atsilyginkime
patys sau už visas cnatas.
Pusantios valandos susikaupimo, pa
rengimo vietos būsimam nusiteikimui, ir

mudu išmeta svetimam krašte, už pasakos
septynių mylių ir keleto upių: neužmirš
kit, kad ir Jesės upė tenka perplaukti.
Žinokitės, papėsčiuokite pusvalandį.

Ar gali būti malonesnė prievarta,
kaip ištrėmimas gamtos prieglobstin!
— Povilai! tuojau nusiaukime pušnis,
nes vieta, kur atsiradome, šventa yra; nuštilkime plepėję pašalines istorijas, nes
mane slegia šventyklos kilnumas: ar už
miršai, kaip nustėra žmonės, įėję į rūmų,
kur Dievas gyvena? Pagriebkime Didžių
jų Gamtos Dvasių, ir kepures nusiimdami,
nes vis tiek prakaitas srovėmis zliaukia.
Apsidairyk — niekur aplinkui gyvo žmo
gaus, o jo darbo žymių visur. Nė ma
žiausios negyvos vietos, plikų uolynų, dir
vonų, žvirgždynų. Lįetuvoje ir Varėnos
“sachara” želdo puikių puikiausius pušy
nus, — leisk tik daigams nors metelius
užsiglausti užuvėjon ir įsikabinti šakne
lėmis. Šia Saulė-motutė žadina kiekvienų
pėdų: pelkelę, kad varlės turė.tų kur kran
kti, kiekvienų pievelę, kad žiedai žydėtų
ir mergeles viliotų vainikų pintųsi, kiek

vienų šlaiteli krūmams vešėti ir kalnų ar
lomų augmenų galiūnams rangčiomis dan
gaus siekti. Kur tik bent lašas drėgmės,
ten ir gyva, ten jau seka savo pavasario
pasakų, ar tu, Povilai, girdi ir supranti?
Susikaupk gerai, tai išmoksi augmenų
kalbos, kaip daktaras Dolitlis išmoko gy
vulių kalbos.
O stebuklingiausią tai dirva. Pasitel
kė artojas pasaulio karalienę Saulę, savo
valia užvaisė žemę močiutę, ir liepė pridaiginti jam ne mišinio, kaip pievoje, vi
sokių gražybių ir naudybių, bet visako
skyrium ir po daug. Ar tu matai, Povilai,
kaip rugeliai liūliuoja? Dabar jie žali,
bet neilgam; tai tik vaikiškas jų žaliumas:
tuoj ims vyriškai blaivėti, o paskui gale
amžiaus silpnai geltonuoti. Kvieteliai il
giau žaliuoja, užtat ir jų pagyna vaškinio
geltonumo, čia šakniavaisiai, čia ankščiavaisiai, čia kitokių varpuočių.
Kai visa tai pradeda tarpti, paver
gia sau visu simpatijas; ir mudviejų, štai,
juk tiesa. O artojų visas viltis užvaldo.
Ar tu matei, Povilai, kaip pats sėjėjas

nustemba, kai pradeda želti ir augti? K
čia darosi? Ar tai sėjėjo burtai, ar T
kurs laisto ir užauglį duoda? Ar tik Ga
mtos Laumės? Ir nebesti artojui nieko
gražiau ir maloniau pasaulyje, kaip brai
džioti po pražydusių pievų, kaip vaikš
čioti ežiomis, lankyti “paruges”. (Tai
bendras aukštųjų javų pamūrės vardas).
Kiek kartų, atmeni, aš tave viliojau:
kų beskęstame miesto gatvių dulkėse, kų
besukinėjame kojas kietai grįstais takais,
geriau pasiieškokime parugės. Išėidavom,
ieškodaVom ir nerasdavom: parugių esa
ma toli už miesto, o miesto dulkės ir ten
mus sekdavo; automobiliai tarkšdavo ausysin, kaip ir mieste. O mes buvome pa
siilgę tylos ir grynumo. Ne tos tylos, kaip
kapuose, tik tos, kaip bažnyčioje, kur ma
ldas šnabžda, — kur sparčiai auga, žie
dus kraunas, žiedai kvepia vilioja, o užsivaisę krinta; kur vaisius bręsta. Tegu
tegu... tegul darosi kas turi darytis —
vaisius.
• (Daugiau bus)
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PKŽTTHSS

tą mazgotų. Daug
L. R. K. S. A. 158 kp. $1.001 Paaukok S v. Kazimiero R.
TĖVŲ DĖMESIUI
vo šitai “card party”
Moterį? S-gos 23 kp. $1.00 K. Parapijai vieną dešimtuką
kas, A. Gailienė, A.
Šv. Pr. Vien. Rėm. sk. $1.00 ir laimėk vieną šių brangiu Geg. 19 atsilankė į mūsų mo
Pereitą
1
kartą
skaitėme
Lie

paitienė, K. Sergantis,
Šv. Vincento dr-ja .. $1.00,daiktų: Player Piano, Radio kyklą įžymus svečias kun. A.
tuvių
Dienos
istoriją,
o
dabar
činskas, A. Visockienė lr V.
-------- Sėt, Lady’s Diamond Pin, Li- Lecliner, C.*S. S. P. Jis yra
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
paskaitykim
jos
tikslą.
Andrijauskaitė. “Door priae”
2128 karkins Wav, l’ittsburgh, Pa.
Viso ............ $15.00 nen Sėt, Case of Real Beer. O Iviršininkas Duųuesne univerTelepbone HEmlock 1490
Kam
Plttsburgh
’
o
lietuviai
teko J. Radzevičiui.
Nors mūsų didž. gerb. kie- jei paaukosi 50 centų, tai gali' siteto aukštesnės mokyklos.
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
bonas kun. Kazėnas negalėjo visus penkis daiktus laimėti. Savo gražia kalba nurodė aštu- rengia Lietuvių Dieną? Ben X Buvau nuėjęs į bažnytėlę
2013 Carson Street, S. S. Plttsburgh, Pa.
dalyvaut susirinkime, nes bu Knygutės reikia sugrąžinti ge nto skyriaus mokiniams, kaip drai, kalbant apie lietuvius, į pirmąsias mišias šv. Motinos
Telepbone Hemlock 2204
vo užimtas kitais reikalais, bet gužės 28 d.
svarbu yra siekti aukštesnio visi myli mokslą, dorą ir pir iDieną, geg. 14, ir net apsiver
jaučias labai patenkintas iš šio
mokslo ypatingai katalikiško miausiai stato tikėjimą.
kiau, kai pamačiau tiek daug
draugijų susirinkimo, kad vie IŠ TRETININKŲ SUSI
je mokykloje. Tokia mokykla Kaipo faktą, gerai žinome, jaunuomenės einant prie
RINKIMO
nbalsiai visos sutiko priklau
yra Duąuesne university pre- kad daugelis mūsų brolių lie- vo stalo priimti tą dvasiškąjį
Praeitą savaitę pas mūsų syt Federacijai, platint apšvie
paratory mokykla, kurią veda tuvių, gyvendami Lietuvoje, peną, šv. Komuniją, kad. Die
(Jono su Raulu pašnekesio kleboną, kun. A. Jurgutį, bu-[tą ir gintis nuo tikėjimo prieX Gegužės 21 d. tretininkai Šv. Dvasios kunigai-vienuoliai. neturėjo progos apsišviesti, vas palaimintų jų motinėles.
tęsinys)
vo užvažiavęs J. R. vyskupas šų.
laikė susirinkimą, kurį atida- Verta yra tėvams apsvars nes aplinkybės neleido. Kuo Dirstelėjau į kleboną ir patėRAULAS: — Jonai, Dr. Au- Būčys. Jo Malonybė ypatinDar malonu buvo užgirst iš re kun. J. Skripkus malda. tyti šiuos dalykus, kad sutei- met atvažiavo į J. A. V., lais mijau pasitenkinimo jo veide,
tas man aiškino, kad Afrikoj gai svarbiais reikalais važinė- šio susirinkimo, kad visos drau Po maldos aiškino apie šv. mi- ,kus savo vaikams ne tik mo- vės kraštą, trumpu laiku pa kad jo raginimai dėl motinų
yra juodų, puslaukinių žmo- ja po plačią Ameriką, is mie- gijos pačios žadėjo, kiek ga šių vertę.
j kslą, bet ir dorą, katalikišką darė didelį žingsnį visokiuose meilės, per šituos kelis sekma
nių, kurie netiki į Dievą.
.Į»to į miestą. Darbas sekasi. Jo lint, daugiau įrnokėt dėl pa x,. - • „v-.
. ,
išauklėjimą. Viešose mokvklo moksluose.. O kurie negalėjo dienius, davė vaisių. Klebonas
Š? menes?, aciu Dievui, dau
. . ?
’
JONAS: — Raidai, neskai- pastangomis daug asmenybių laikymo Federacijos skyrio giau atsilankė į susirinkimą, se abiejų, negaus Sunku jau-!patys mokytis, tai nors sten- priminė, kad tą dieną gera at
tai gerų laikraščių, o ypač žy- jau grįžo prie Motinos Bažny bėgančių reikalų. Daugiau į- negu kitais sykiais. Pradėjo nimui išsilaikyti dorais, kuo-Į gėri kitus remti; tuos, kurie siminti savo motinas su gėlė
nuo
mių gamtininkų ir misijonorių čios,
mis, saldainėmis ir t.t., bet,
, . amžiais
v,
. . Jos
. atskirtu.
, ■ n!°kčj° 158 kp.
$1.00 ir Mo cĮaUgjau SUprasti, kas tai yra met iš visų pusių jiems grę- turi progos mokytis,
šia
pavojus,
jei
nėra
apsišarLietuviai,
aukštai
branginNors
n^
a
sunk,
ir
nematom,
ten,
Sąjunga
$1.00.
Pasi.
1
darbas
ir
tai
t
kad
uz
aprašymų apie pietinės Afri
sako, tos dovanos negali pri
voję
geru
katalikišku
išaukdarni
mokslą,
dar
labiau
branbet
Jo
Ekscetoncųa
palenk,ntikiu,
kad
visos
draugijos
iSikiekvien4
atsi
ia„kyn,ą
į
susikos gyventojus, arba puslan
lygti prie dvasiškos dovanoj,
pažadėjimą.
rinkim
turiami atlaidai. lėjimu. Tėvai beveik niekuo- 'gina mokslo šaltinius. Kadan- kuri yra dovana ant dovanų,
ki niiujžmones, kurie labai ti tos ir jaučiasi gera,. Dieve pa |Pildys
ki
gyvenimą į Virš- aek Kristaus jungą traukti. , To|iau pirm paai5kinOj kad Šis susirinkimas buvo labai met nesigaili vaikams davę gi Pittsburghe yra lietuvių vie tai yra šv. Komunija, malda į
gan^^Jialybę ir į ateinantį
X Gegužės 13 d. parapijos šis naujai susiorganizavęs sky smagus; visi užsilaikė gražioj tvirtą katalikišką išauklėjimą, nuolynas, todėl kilnios dvasios ir šv. Mišios. Sako, turėkit,
---------------'žmonės rengia Lietuvių Die- mintyje, kiek jūsų motinos dėl
gyvenimą. Jei jie netikėtų į naudai surengtas šokis gražiai rius laikytų susirinkimus kas tvarkoj.
I ną,
na, kuri yra vienatinė diena, jūs prikentėjo ir privargo iki'
LIETUVIAI NUGALI
Dievą bei ateinantį gyvenimą, pasisekė. Keli desėtkai dolerių |trečią nedėldienį kiekvieno mė Geistina, kad ir ateinantieji
----------j kurioj visi lietuviai atsilankę užaugino ir kaip užaugot,
tai kam jiems reikėtų moraliai įplauks į parapijos iždą. Ačiū jnesio. Kadangi dar nesame pri susirinkimai taip pasisektų.
Lietuviai nesiduoda, kad kas i vienuolyno ūkį, tiesioginiu tinos meilė dėl jūsų nesumagyventi?
sodalietėms už jų triūsą ir vi- pratę prie šio skyriaus, tat nuTretininkė
__ _
juos pralenktų. Taip ir svai-įbūdu paremia mokslo šaltinį, žėjo, ir nekartą toji motma
RAULAS: — Dėl to jie tiki sokeriopą pagalbą.
tarta į ateinantį susirinkimą
X Gegužės 28 d. įvyks Šv. d’n* žaidžiant Parodo savo ga- ypač jaunoms mergaitėms, ku-|jūsų vargo išspaustą ašarėlę
į moral? gyvenimą; kad misi
X Gegužes 30 d. (Decoration
, ,. ~
g
®
• i J
lo
rin«
__ x!lę.
rios T1P
ne vion
vien emi
sau nori
nori mnVoln
mokslo, nušluostė.
jonieriai liepia taip daryti.
Sako, kitas tik ta*,
n ,
.
,.... ,.
.vykti. Gal atsiras didesnis ū- Ražančiaus
dr-jos susirinki
Day) rengiamas didžiulis pa-1
...
JONAS: — Gerai, Raidai,
..
°
,
pas kokiems uzmanvmams ar mas. Visi nariai prašomi kuo Geg. 2 d. 7 skyriaus bernai-, bet kad jį skleistų visai Re da supranta, koks brangus yiWt
rapijos piknikas ant nuosavos.....
čiai mūsų mokyklos žaidė tuvių visuomenei.
jei dabar puslaukinius žmones
tas turtas, motina, kaip ją jau
1
veikimui.
skaitlingiausiai susirinkt, nes
žemės,
prie
bažnyčios.
Nuo
“
Mush-Ball
”
su
Šv.
JuozapaJa
u
devyni
metai,
kaip
Lie

taip mokina. O ką pasakysi
paguldo kapuose amžinam mie
Tat, vardu Federacijos nau- paprastai labai mažai narių
to mokyklos bernaičiais, len-. tuvių Diena įvyksta ir ta die- gui.
apie priešistorinių žmonių gy dviejų popiet iki aštuntai va !jo skyriaus, visoms draugijoms susirenka.
venimą, kuomet misijonierių karo penkių vyrų orkestrą į bei kuopoms už gražų susirin Šv. Rąžančių šiaip jau labai kais. Laimėjo Šv. Kazimiero na yra Liepos 4-ji. Ji bus ir
X Girdėjau, kad mūsų kl*šįmet.
nebuvo, o žmonės tikėjo į ko grieš įvairius šokius. Kas at kime elgimosi, tariu širdingai gražiai kalba kas dieną, o į mokyklos bernaičiai.
Kun. J. V. Skripkus bonas buvo nuvažiavęs į
kius nors dievaičius. O ypač važiuos — nesigailės žygio. ačiū.
Šie bernaičiai žaidė: Sikors
J. B. TamkeviSius sus-mus nesirūpina ateiti.
vai. atlaidus pas kun. J.
pomirtinį gyvenimą ir teisin Kviečiame Pittsburgh’o ir akis,
Bernotas,
Girdauskas,
Ju

šių, Ellsworth, Pa., geg. XĮS^
Šis mėnuo yra Panelės Šve
gą užmokestį po mirties, t. y. pvlinkės lietuvius atvykti tą
rčiukonis,
Stankevičius,
Pakusu dvasine pagalba.
nčiausios pagerbimui, dėl to,
bausmę už blogą gyvenimą ir dieną pas mus ir atnaujinti
tinskas,
Gustaitis,
Kinčius
ir
‘Mikycius’
kas myli Šventąją Mariją, tas
senas pažintis. Pasišokę ir pa
laimę už gerą?
ateis
į
Sv.
Ražančiaus
dr-jos
l
Vato
”
«
eviSius
i
>
visi
labai
Mūsų
Sodalietės
mergaitės
(Tąsa ant 4-to pusi.)
X Geg. 7 d. pas mus buvo
RAULAS: — Jonai, kaip-gi kvėpavę gaivinančiu pavasario “Marijos Vaikeliai” uoliai re susirinkimą.
Narį
ldžiaugiasi
nes
tai
pirmą
syki
didete
.?
carf
party
>>
para
tu gali žinoti priešistorinius oru, grįšite į namus geresnių ngiasi prie metinių iškilmių
juos pralenkė.
Mažukas „audai Liko dide|io aždarbio.
jausmų kupini, savo kūno ir
žmones ir jų gyvenimą, o ypač
‘ 1 Decoration
Panelės Šv. Marijos pagarbai N epamirškit
Svetainė buvo prisikimšus žmo
jų tikėjimą, jei dar nebuvo proto pajėgumą- dvigubai su ir priėmimui naujų narių. Day” Pamaldų šv. Kazimiero
nių. Teko matyti ir daug at
stiprinę.
istorijos?
R.
K.
Kapuose
ir
U
žkandž
ių
Tos iškilmės kas met įvyksta
važiavusių iš “sautsaidės” ir
X Gegužės 14, 15 ir 16. dd.
JONAS: — Labai gražiai su
“
Adomo
Sode
”
.
Gegužės
12
d.
šv.
Pranciš

gegužės mėnesio paskutinį se
“nortsaidės” Pittsburgh’o, iš
žinome. Tai, ačiū mokslo vy mūsų klebonas važinėjo į Ben- kmadienį, vakare 7:30 vai.
kaus vienuolyno juvenatės ir “Espleno”,
“Dukeinų” ir Stovi už geresnę Sveikatą. Didesni
rams, o ypač geologams, ku tleyvilje, Pa., į 40 vai. atlai Taip pat bus ir šįmet.
ŠV. KAZIMIERO MOK.
sesutės turėjo labai gerb. sve-1‘•Kumštės”. Linksma mums.,
„SVr^finToTV/'
rie randa žemėje akmenines dus. Girdėjau, daug įvairių
Kaip gražu būtų, kad visos
ėią, Jo Ekscelenciją vyskupą >d kitos kolonijos nepamirš ™dVm„.y“„lfyX”
'
ŽINUTĖS
uolas, bei lentas, ant kurių tautų kunigų per tas tris die
V'irls
padarė
stebuklus
dėl
tuksta.iv
-— -----Į Bučį. J. E. mus visas atlankė ta mūsų ir kad tokia brolybė dlŲ, padarydamas tuos nusilpninto*
. 2. • , , i&v- Kazimiero parapijos meriškalinėti vaizdai apie žmo nas svečiavosi pas vietin? kle-Įgaitgs prįklausytų taip ki]niai
lr ak ty viška Is. Šio Gydytojau*
Southsaidėj yra daug geros prieš važiuosiant į Prancūziją, tarp mūsų viešpatauja už ką tvirtais
preskripeija dabar parduodama viso**
gaus mirtį, apie ateinantį gy boną, kun. J. Mišių.
treatmentas už Vieną D«-'
draugijai, kuri yra pavesta y-1 Širdies žmonių/ kurie mėgsta 'Apžiūrėjo visus kambarius, mes dėkingi. Ir mes mintyje rantuotas
lerj — gaukite butelj šių tabletką
Vilimas
venimą, apie dvasias; ant jų
bet persitikrinkite, kad hjh
patingai Panelės Šv. Marijos gailestingumo darbus atlikti. taipgi ir mokyklos kambarius. turėsime kad viena ranka ki- šiandien,
laibelto butų pažymėta — NUGAprimenama Viršgamtinė Galy
globai. Kaip gražu būtų, ka<l Jau kelis syk laikraštyje bu Buvome labai linksmos, gavu
bė. Kitaip sakant, kur tik žmo
mergaitės, garbindamos Pane- vo minėta, kaip silpnos svei sios progos susipažinti su J.
nių gyventa, kada gyventa vi
Įlę Šv., įsigytų Jos užtarymą katos vaikučiams yra teikia E. Aukštas svečias gyrė mūsų
sada ir visur garbinta Dievas
į ir per tai apsisaugotų ir išsi mas mažas
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau
užkandis-pienas. namą ir sakė, kad viskas yra
fr tikėta į Jo buvimą.
sias
kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
gelbėtų nuo daug pavojų, šia Prie to yra prisidėję gen? no labai geroje tvarkoje. Ant ga
RAULAS: — Nu, tik neci
žįsta.
ndien gręsiančių jaunoms mer rų žmonės, o ypač biznieriai. lo suteikė palaiminimą, už ką
vilizuoti taip darė. 1
Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškasgaitėms. Tik gaila, kad dau Tas geras darbas ir dabar tę visos esame labai dėkingos.
laikraštis.
JONAS: — Netiesa, Raidai!
Gegužės 21 d. buvo šauktas gelis mergaičių šiandien nesu siamas. Šiuomi laiku savo duo
Ona Sadiiūtė
“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties
Necivilizuoti žmonės suprato, antras susirinkimas visų drau pranta kilnesnių, aukštesnių
snumu ypač pasižymėjo “Sewdienraštis,
todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
kad yra Dievas, o civilizuoti gijų valdybų, kad patikrint, dalykų.
Gegužės 11 d. į Šv. Pran
ing Circle” narės, kurios ir
gas.
da labiau, tobuliau ir aiškiau ar visos sutinka priklausyt
Senas Eks-choristas
“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
kitus gerus darbus atlieka. Mr. ciškaus Akademiją buvo atvy
supranta, kad turi būti Die Federacijai.
mins,
gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame
Chubis ir-gi kelis kartus pa kęs svečias iš Ilarrisburg, Pa.,
vas.. Nes tai
tautų istorijose, tarp Valdyboms susirinkus, pirm.
daug
žinių
iš Amerikos lietuvių kolonijų iš
X “Decoration Day”, kaip aukojo gardžių pyragaičių ir Dr. Pentz, visų mokyklų egzaLietuvos
ir
viso
pasaulio.
visu
čių randame apra-'J. B. Tamkevičius paprašė vi- kas met, taip ir šįmet pamal duonos. Vaikučiai širdingai dė minuotojas.
Nebūk be “DRAUGO” — užsisakyk šiandien
ymiMie apeigas laidojant sų atkalbėt maldą, po to pa dos ant kapų prasidės lygiai koja ir meldžiasi už savo ge Atvažiavęs ankstį rytą, jis
“DRAUGAS” metams $6.00.
nsi^r Visokių
V
nirusi!^
tikėjimų ir aiškino, kokiam tikslui yra šau
11 valandą (Day Light Sav- radarius.
Mariutė aplankė visas klesas, klausinė
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie
autų žmonės tikėjo, kad mi-’ktas šis susirinkimas, nes vi ing Time), o paskui “Adomo
tuvoje. Metams $7.00.
damas apie lekcijas. Išvažiuo
rus neužsibaigia žmogaus gv-Įsų draugijų mėnesiniai susi- sode” užkandžiai ir piknikas “Decoration Day” “Adomo damas pasakė sesutei Aloyzai,
venimas, bet jo siela eina į ki- 'rinkimai jau buvo praėję. Maper visą dieną. Kviečiami vi- Sode ”• Piknikas. Visi Važiuo valdytojai mūsų mokyklos,
tą gyvenimą. Tikėjo, kad yra lonu buvo užgirst, kad, vienu Į si kaip į pamaldas taip ir į kit. Bus Visokių Gardumėlių kad mūsų mokykla jam labai
pomirtinis gyvenimas ir kad balsu, visos draugijos sutiko pikniką.
ir Alaus.
patikus ir kad labai linksmai
2334 S. OAKLEY AVENUE,
yra Dievas. Jei nebūtų tikėję priklausyti Federacijai ir viKomitetas ir
praleidęs dieną.
į Dievą, tai nebūtų užsidėję to-1 sos užsimokėjo metinę mokesChicago, Illinois
Kun. Magnus J. Kazėnas PLATINKITE “DRAUGĄ”
Mergaitė
kių pareigi? arba vargo, kad tį.
įir, pav., kaip atlikti šermenis.
Šv. Kaz. parapija .... $5.00
[uk daug pigiau ir patogiau
Šv. Vardo dr-ja.......... $1.00
BY H1TT
The Ambulance Was Called but the Barber Wasnt the Patient!
įi rusins žmones šiaip jau paŠv. Prane, tretininkai $1.00
įsti po žeme, kaip pakasamo
Šv. Ražančiaus dr-ja $1.00
raišus? šunį bei bile kokį
Marijos Vaikelių dr-ja $1.00
rui į. Bet su mirusiais žmo Choras........................... $1.00
nis tai?) nepasielgiame, kaip Rūtos klubas................ $1.00
gyvuliais, nes jauste janrme, kad kas nors yra ana- Ciningai apsvarstyk savo gy^pus grabo, Jei yra anapus gra-]venimą; mesk bedievybę, ne
gyvenimas, tai yra ir Die- būk netikėliu, bet tikinčiu, ir
»s, nes be Dievo taip nega- kitiems bedievukams pasakyk,
Jų būti.
Ikad jie klysta.
[Todėl, Rnulai, rimtai ir są-l
Kun. J. V. S.
M
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" jos komitetas vedė tvarkę. P. — Nežinau, sakau aš ir t°* Į SVETIMA MAI RA 2HTFIkambaryje, — tarė Sei- Klykį ir įeidamas pagarbino
jBukana paaiškino vakarienės kienis plepalams netikiu.
Viullmfl iilnLUn OUILI Uiįnink£
Dievų. — Ant amžių amžinų*
1
tikslų ir, paprašęs publikos at- Moteriškė, gavus nuo manęs i
Į Parvažiavęs kunigas viskų jų, Amen” atsakė Morta Ir
l>apasakojo gvardijonui, kuris
•Rašo prof. Kampininkas-------------------- —•'įsistoti, sukalbėjo maldų. Po to tokį atsakymų, pasakė sudiev
(Tųsa 6 pusi.)
'atsidusęs tarė:
Atėjo čėsai, kad moterys vi- dešimts minutų žmogus prade-.žmonės susėdo ir gražiai šne- įr nugj0. O man prisiminė pa
j
— Nelaimingas žmogus, le-i
sakaitė apie vienų burtininkų.
saite pradėjo vyrus pamėgz- tia juoktis. Jei suvalgo antrų kuciuodami \algė
nda į pragarų visai nemųstydžioti. Dabar jos rūko, nitui-1 grybų, tai nuotaika keičiasi, Man labai buvo įdomu, kad Štai ji.
mūsų
moterėlės
nei
jokios
į-j
Atsisėdęs
viduryje
rinkos
(Iš
atsiminimų:
kų
mano
'
damas.
Žinai kų, broli, suska
šainų geria (kai kurios dau- Žmogui vaidenasi visokios bai
ADVOKATAS
tėvukas pasakodavo)
mbink varpelį, visi eisime pa 105 W. Monroe St., prie Clark
giau gali pakelti, negu vyrai), seny bės. Lž kiek laiko žmo- žangos neėmė, tik parapijos burtininkas visiems būrė, kas
Telefoną® State 7660
simelsti. Tuojau suėjo visi beplaukus kerpa, kelnes vietoj gus vėl lieka normalus. To gry komitetas pakolektavo per su- tik prie jo kreipė, i. Ūmai priValensos 9 ryte Iki 6 popiet
(1
įadžia
Draugo
No.
117)
medinai
ir,
suklaupę
prie
Šv.
sijonų dėvi, rišt y nes rengia, bo nuodai sveikatai nekenkia; sirinkusių publikų; davė kiek bėgo kaž koks žmogus ir pra
2201 W. Oermak Road
— Kų tu padarei! Išvijai Antano altoriaus pasimeldė ir Panedėllo, Seredos į'r Pėtnyčlos
pačios ritasi prieš publikų ir verkia išimtinai tik nervus. kas išgalėjo. Sėkmės kolektos' nešė burtininkui, kad į jo navakarais 6 lkl 9
--------- --------buvo geresnės kaip kad būtų mus įsilaužė vagis ir išnešė kunigų! Visi tave vadina par- pagiedojo garsių giesmę “Si
t. p. Neužilgo jos pradės ir
Telefonas Canal 6122
surinkę už įžangos tikietus. viskų, kų tik galėjo pasiimti. mazonu, o dabar kų tie žmo- Quaeris.”
PRAŠAU NESIJUOKTI
barnias skustis. Tai joms jau
Namai: 6450 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketverge lr Subatos
nės
sakys.
Tokio
bedievio
aš
t
Ant
rytojaus
atlaikęs
Mišias
Tas
labai
malonu
buvo
girdė
Burtininkas
pašoko
iš
vietos
patariama. Tik, žinoma, savo
Vakarais 7 lkl 9
Petrė Molienė yra dažnas ti. Visas pelnas ėjo parapijos ir nubėgo, raudamas sau plau nežiūrėsiu. Gulėk sau, kaip pa gvardijonas vėl nuvyko pas
barzdas skusis ne skustuvu,
Telefonas Republic 9600
kus ir keikdamas nelemtų sa
ale paprastu stalavu peiliu. Iš svečias pas savo žentų Vincų naudai.
Nosę
ir
kai
jau
ateina,
nieką-!
Po
vakarienės
buvo
lietuvivo likimų. Žmonės labai dėl
muilins veidų paprastu muilu
ir paskui peiliu jį nubrauks, dos nesiskubina išeiti. Vienų ski šokiai, kuriems armonika to stebėjosi, o vienas ir tarė:
Dr. Ch. F. Pabst, įžymus odos sykį ji klausia savo gerojo že- griežė Sarocka. Pasilinksminę “Jis sako žinųs, kas ateity
ligų specialistas Greenpoint Ii- litelio.
i iki vėlam vakarui žmonės iš- je su kitais gali atsitikti, o
— Mielasis, pasakyk man, siskirstė.
apie save, kaip matyt, nieko
goninėj, Bruklyne, sako, kad
K. J. Žvirblis
toks skutimas padaro gražų kokie drabužiai man geriau-! Gaila, kad vakarienėj neda- nenuvokia!
jlyvavo mūsų gerb. klebonas,
odos komplekšinų ir prašali šiai tinka?
(BE PERSĖDIMO)
— Išeinamieji, — atsakė že- nes buvo sunegalėjęs. Be jo, Skaitykite ir platinkite
ma visokius pimpalus.
ntas.
į tai nebuvo ir tokio linksmu
dienraštį “Draugę” ii
mo; vis rodėsi, kad ko nors
Vyrams, kurie gyvenate ne
i remkite visus tuos prosutikime su savo pačiomis, ne Praėjusių savaitę teko už trūksta.
darykite taip, kaip padarė vie eiti į vienų mokyklų pas savo Patarčiau moterėlėms, kad fesionaius ir biznierius,
GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU
draugų
mokytojų.
Tuo
metu
\
ateityje
rengiant
panašių
va
nas Tilžės (Prūsų Lietuvoje)
kurie garsinasi jame.
darbininkas. Susipykęs su žmo ėjo pamoka iš Šv. Istorijos karienę, būtų suruošta nors
na jis, norėdamas jai atker senojo įstatymo. Staiga vaiku kokia programa, kas labiau
publikų patenkina, didesnį įšyti, rijo įvairius daiktus, ku tis klausia mokytojo:
Ekskursija išplaukia iš New Yorko labai patogiu ir gražiausiu
Gydomos Nauju Būdu
— Al Adiomo ii Ievos liai- spūdį padaro.
rie po ranka pakliuvo. Kada
laiku, būtent
į
Į
kais
jau
buvo
ant
žemės
visi
pasijuto blogai, nugabenta.-:
Didelė garbė mūsų moterims j Be operacijos, be įšvirkštimų. Be
ošpitalį ir ten jam padaryta zvelys?
poilsio. Gydantis galėsi
kad jos darbuojasi pagal savo j priversto
po senovei, nebent jau dabar
Taip, mažyti, — atsako išgalę parapijos naudai. VĮ dirbti
opereišinas. Daktarai iš jo pipriverstas gulėti. Tam vaistas yra
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
lvo išėmė du šaukštukus, ki- mokytojas.
karas buvo labai pavyzdingas, j nimą ir gėlimą.. Nurodymai prie vals
Pakrapštęs galvelę vaikutis
šeninį peilį, vinį ir kelis buei negelbės aptiekininkas grąžins
visi ramiai užsilaikė ir grą- tų.
pinigus.
sako:
telių kamščius.
žiai linksminosi.
Tiai kų valgė kandys jei
“DABAR
Nuotakiai
Japonijoj auga nepaprastas Adiomas ii Ieva dlebuzių negrybas. Suvalgius jį už kokių Į tiulėjo.
Anų dienų sutikau vienų jau JAUČIUOSI
.......................... —------- ——
PILNA
nų moteriškę, kuri manęs pa
simatyti. Draugas dėl to laklausė:
GYVUMO”
j bai apgailestauja.
Ar nežinai, kur randasi
Imant Lydia E. Pinkliam's
X Vienas_Ellswort’o gyven-!čJon burtįriįnkė?
Vegetable tJompound
i tojas gegužės 9 d. turėjo ko- — Kam tamistai reikia, pa
-v
Irius tai kivirčus su savo šei klausiau jos.
Taip šimtai motenj sako. Jis stip
rina nervas... doisla geresni apeti
myna ir biskį apsidraskė su
tą... geriau miegi... atleidžia galvos
— Negaliu tamstai sakyti;
.
. .
,
j
~ . .skaudėjimą, nugaros skaudėjimą...
savo moterim, o, gal, ir ui u 4ai yra 1Uano naminiai prieti- smikinsios dienos pakenčiamos.
———----- ------------------- -—------ ------- . #
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JOHN B. BORDEN

KELIAUKITE TIESIOG Į KLAIPĖDĄ

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija

FREDERIK VHI

VARICOSE VEINS

BIRŽELIO 3 DIENĄ

Pittshnrgho LietuBENTLEYVILIE, PA.

čiai. fellpykęs ĮSOJO 1 darbų į Iriai
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mėgink šias gyduoles. Nusipirk butelj šiandien.

’

Ellswort o kasyklų. Ant ryt
X Šv. Luko parapijoj įvyžmona laukia pareinant iš da
h> 40 valandų atlaidai. Pra-į
rbo. Nesulaukdama ėjo ieškosidėjo gegužės 14 per sumų,
jti. Prie kasyklų rado tik ke
kurių laikė mūsų gerb. kleb.
purę, lemputę ir mašnelę, kukun. J. Misius. Po sumos bū
1 rioj buvo 65 centai, o jo nieti o procesija, kurioj dalyvavo.
-y • i, kur..................
nesurado. Gegužes
17 d
didelis būrys mergaičių ir be°
nuėję vaikai žuvauti mailę nuo
rniukų, kurie Anielės AndriuMurins Co., Dpt. H. A, 9 B. OMo
Ellswort
’
o
suuodė
negerų
kva

lioniūtės ir Elenos Dvoršiakiūpų; pradėjo ieškoti ir rado
tės gražiai buvo išlavinti. Kle
vandeny tų žmogų. Jis prie
bonas pasakė pamokslų ir ra
kaklo turėjo prisirišęs 3 pėdų
ino visus kuo skaitlingiau
lėlės galų; tur būt dėl to, kad
siai lankyti bažnyčių per tas
tris dienas, eiti išpažinties. niekas jo nesurastų. Palaido
tas gegužės 18 d.
Bet ne visi paklausė klebono
“Draugo” Draugas
raginimų. Nors svetimų kuni
gų buvo daug, bet mažai žmo
nių pasinaudojo tomis malo
nėmis. Buvo net tokių, kad
prie pat bažnyčios gyvena, c
Šv. Ražančiaus moterų drau
nei kartų neatlankė Viešpatį gija gegužės 14 d. surengė šauJėzų Šv. Sakiamente; nesu- nįg vakarienę Šv. Pranciškaus
griaudino jų nei varpai, sau- parapijos svetainėje. Žmonių
kdami: Eikit risi, paklydę- susirinko vidutiniškai. Parapiliai, šiandie pataisykit savo
gyvenimų, nes rytoj, gal, bus
vėlu”.
X Geg. 14 d. 92 kuopa lai
MLL Y’S UNCLE
kė susirinkimų. Nieko naujo
nebuvo nuveikta, tik užsimo
e.eoKt.'s Nm V m
kėjo mėnesinius mokesčius ir
ra
po to suėjo visi į bažnyčių
y

OUR

Tyro., Aiškiną, Sveiko.

GRAŽIOS AKYS
Yra

didelis

Murinę valo,
be pavojaus.
Knyga "Eye
Beauty” ant

tnrtaa

švelnina gaivina
Jus ją pamėgsit*
Care” art* "Ky.
pareikalavimo.

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

CW<*<o

The only PACKAGED
AMERICAN CHEESE
pasteurized

YOUNGSTOWN, OHIO

pasimelsti.

X Per 40 valandų atl. buvo
atvykęs net iš Pittsburgh’o K.
Vaišnoras, L. Vaišnoras ir Dr.
Gudliauskas. K. Vaišnoras at
lankė “Draugo” draugų ir
pranešė, kad gerb. Pittsburgh
klebonas norėjo pasimatyt su
draugu, bet tų vakarų drau
gas sirgo, tat atidėjo kitam
vakarui. Bet kitų vakarų kleb.
neatvyko ir negalima buvo pa

tK

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” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS

NATURAL
FLAVOR

2334 So. Oakley Avė.,

Švelnesnis valgyti: geras kepimui
— šis naujas K.raft American
Cheese. Kraft'o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
kytas pakavime.
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Ketvirtadienis, geg. 25, 1933

ti. Čia reik paminėti, kad vi
Šv. Kazimiero parap. liepos
LIETUVIAI
DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
si vaidylos buvo nauji, pirmą
;2.
kart scenoje, čion gimęs jauni
Labdaringosios Sų-gos gegu Ofiso: Tel. Calumet 4039
Office Phone
Res. and Offloe
Proepect 1028
3859 So. Leavltt St
Bes.: Tel. Hemlock 6288
mas. Tiesa šen ten pasitaikė
žės 30.
Canal 0708
lietuvių kalbos netobulumai, Šv. Jurgio parap. birž. 4 ir
Lietuvos Vyčių liepos 4.
J^?^*S*S*^<-SS*2S*SS<<S*SWS->2B*2 Zį bet bendras Įspūdis labai ga rugp. 20.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Visų
Šventųjų
parapijos
ge

Šv.
Kryžiaus
parap.
birž.
25
3147 So. Halsted St.
nėtinas
ir
jauniems
artistams
PHYSlCIAN AND SURGEO|<
Šv. Jurgio
Ofiso valandos: 1-4 lr 8-8 vaL vak.
2463 W. 63rd St., Chicago
gužės 21 ir rugpjūčio G d.
meno srityje gražių ateitį le ir rugp. 27.
ttczitlcncijos Ofisas: 2656 W. «9th SL
Parapija
Valandos: 10—18 ryto
OFFICE HOURS:
Nek. Pras. P. Š. parap. rug
miantis. Typai parinkti be užr
Seredomls lr Nedėllomla pagal sutartį
to
and 7 to 9 P. M.
Kun.
A.
Linkus
X Geg. 14 d., Motinos die metimo. Atsilankę užsilaikė sėjo 17.
Sunday by Appolntment
Šv. Andriejaus
Tel. LAFAYETTE 7650
nai bažnyčioj buvo žmonių kaip pavyzdingai. Tik keletas jau Gimimo P. Š. parap. birž. LIETUVIAI DAKTARAI:
HEMLOCK 8181
Parapija
per Velykas. Apie 600 ėjo prie nuolių, nesupratę vaizdelio tu 11 ir rūgs. 3.
'
Piknikas, šokių, dainų, spo šv. Komunijos. Vakare parap.
Tel. LAFAYETTB 1057
rinio, iš tragedijos padarė ko Šv. Antano parap. birž. 18
Gydytojas ir Chirurgas
(Naryauckas)
rto diena Šv. Andriejaus para choras turėjo vakarienę ir šo
DR.
A.
RACKUS
medijų, juokėsi.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4140
Archer
Avė.
ir
rugp.
10
d.
pijos naudai įvyks gegužės 30 kius. Pelnas skirtas bažnyčiai.
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
8489 Weet Marųuette Road
Programos sudarymui ir jos
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
VALANDOS:
d., 1933 m., naujame .lietuvių
X—SPINDULIAI
X Geg. 17 d. mirė Ieva Ry- išpildymui įdėta daug suma Dievo Apvaizdos parap. ge
9 Iki 13 ryto; 7 Iki 9 vakare
Res. 213S W. 24th St.
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutartį
parke, 40 Kast Churcli Road, nkevitienė, pranciškietės se
TEL. CANAL 0402
3051 W. 43rd St.
Rea 8468 B. MAPLEVVOOD J VE.
naus darbo ir triūso. Kultūri gužės 28 ir rugp. 13.
(Prie Archer Ava netoli Kedale)
Elkins Park, Pa. (United Sta sers Bernadinos motina. Sesuo
nuo 1 Iki l esi. vakaro
nė nauda didelė. P-lė M. MitŠv. Mykolo parap. liepos 30. Valandoa:
TeL Lafayette 5793
Beredomla lr nedėllomla pagal
tes Route No. 73). Kelrodis: Bernardina su kitomis Šv. Ju
vii tartie*
rulįūtė, parapijos varg., kaipo
Šv. Juozapo parap. liepos 9.
Gatvėkariu Broad St. subway rgio mokyklos mokytojomis se
Moterų ir Vaikų ligų
PHONE GROVEHILL 0027
prograoms autorius ir vedė
Valandos: 2-8; 7-8 P. M.
iki Logan Station. Čia paimti serimis buvo prie jos mirties
Specialistė
ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap. Trečiadieniais lr sekmad. susitarus
ja, verta didelės pagarbos.
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Bus “O” ir išlipti ant Jen- ir dalyvavo laidotuvėse.
4145
ARCHER
AVĖ.
liepos 23.
Žilinąs
.Office: 4459 S. California Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7 337
kintown Road, paeiti truputį
X Geg. 18 d. mirė Petras
Nedėliojo pagal sutartį
Ofiso vai. kiekvienų, dienų nuo 9 iki '
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
keliu po kairei ir tuojau pri Kontrimas, Adonio Kazakaus12 .ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 1---------------------------------“—
'
GRABORIAI:
<858 80. WESTERN AVĖ.
eisite parkų. Automobiliais va ko žmonos tėvas, apie 70 m.
Chicago. III.
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais Tel. Ofiso lr Rea Grovehill 0817
ir Ketvergals
<817 S. Washtenaw Ava
Jmioti United States Route 73 amžiaus. Jis jau nuo kelių mePhone PULLMAN 885<
Telefonas Yards 1138
Rea. Tel. Hyde Park 3305
LACHAVICH
y^^Last Elkins Park. Kelių 73
įurėjo nusipirkęs duobę Šv.

PIKNIKAI VYTAUTO
DARŽE 1933 M,

| RYTŲ PENNSYLVANUOS ŽINIOS

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

PHILADELPHIA. PA,

a 4

DR. F. C. WINSKUN AS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. V. S. NARES

I

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. W. KADZEWIGK

IR SŪNŪS
pasiekti prie lacony,Atpirkėjo kapuose, ir pasistaT’ahnyra Bridge, Roosevelt |tęs kryžių; senai pasirengęs- LIETUVIS GRABORIUS
laidotuvėse kuopigiausia. Graborius ir Balsamuotojas
Boulevard ir Cottnian St. n jj-ada jį Viešpats pašauks pas Patarnauju
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
York and Churcli Roads, O- save.
Turiu automobilius visokiems
Tel. Canal 2615 arba 2618
gontz miestelyje. Nuo Tacony
X Geg. 28 d. vaikučių pir 2314 W. 23rd PI., Chicago
reikalams. Kaina prieinama.
Bridge ir Roosevelt Boulevard moji Komunija.
3319 AUBURN AVENUE
važiuoti į vakarus; nuo York
X Birželio 11d. parap. pik 1439 S. 49th Court, Cicero, Ri.
Chieasro. Dl.
TEL. CICERO 5827
ir Cliurch Roads, Ogontz, va nikas, L. Gudavičiaus farniožiuoti į rytus.
jePhone Boulevard 4139
X Alt. Sinai ligoninėje su
P1GIALB1AS LIET. URABORIUS
X Birž. 18 d. mokyklos už
CHICAGOJE
nkiai serga Pranciška Valan- baigos koncertas.
Laidotuvėms patarnauju geriausia ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
tiejytė. Linkime ligonei kuo
sau prie grabų išdirbystės.
X Birž. 19 d. vakare Tėvas
OFISAS
GRABORIUS
greičiausia pagyti.
<88 VVEST 18th STREET
Bružikas, S. J., sakys pirmų
Tel. Canal 817«
Musų patarnavimas
X Gegužės 14 d. 5 vai. va
visuomet sąžiningas ir
pamokslų merginoms ir mote nebrangus, nes neturi
kare įvyko parapijos susirin
išlaidų užlaikymui
rims. Paskui bus paskelbta, me
skyrių.
kimas. Nutarta vasarų rengti
kada pamokslai bus vaikina
LIETUVIS GRABORIUS
sekančias pramogas: gegužės
Nauja, graži ko
Didelė graži koplyčia dykai
ms ir vyrams, o kada mote
30 d. piknikų; liepos 4 d. iš
rims ir merginoms ir kada be plyčia dykai.
718 WEST 18th STREET
važiavimų, rugp. 11 d. pikni
ndrai.
Tel. Roosevelt 7532
3307 Auburn Avenue
kų; rugsėjo 4 d. piknikų. Pir
mam išvažiavimui darbininkai
išrinkti ir visa tvarka ir pro
. ■ ■’ ■: ' ___ :
grama nustatyta.
“
Čia, Aušros Vartų parapija,
X Gegužės 14 d. 7 valandų
GRABORIAI
įspūdingai
minėjo
“
Motinos
Nežiūrint
kur
gyveni muši; patarnavimas prieinamas
vakare, parapijos svetainėje įuž nauju mažesni; kainu
vyko vakarienė Šv. Kazimie-dienų. Be maž ko Ue visa
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.
ro Vienuolyno naudai. Žino.
ėjo prie Dievo Stalo
Pašaukite REPUBLIC 8S4U dėl eksperto patarnavfmo
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.
nių susirinko nedaugiausiai. Gerbiamas klebonas kun. E.
\ VA
5340
SOL Tll KEDZIE AVENUE
Per vakarienę vaikeliai išpil Paukštis gražiai išdėstė šio
dė puikių programų iš drilių apvaikščiojimo reikšmę ir ti
ii dainų. Gaila, kad rengėjai kslų. Ragino visų tų dienų pa
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
neturėjo programos, nes, pa aukoti savo motinai, jei yra
baigus visas dainas ir drilius, gašlybės, praleidžiant su ja,
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
visi ilgai sėdėjo ir laukė dau arba apmąstant jos paskuti
giau; nieko nesulaukę pradė nius žodžius: “Vaikeli, nepa
ję skirstytis. Šių pramogų su miršk Dievo, nepražudyk sie
INCORPORATED
rengė Akademijos Rėmėjų dr- los.”
3 valandų popiet, Šv. Myko
Henry W. Becker
ja. Pasidarbavo sekančios: A(Licensed Embalmer)
parap.
svetainėje
prasidė

lo
Adomaitienė, P. Staniškienė
3238 S. HALSTED ST.
jo iškilmei pritaikinta prog
CHICAGO, ILL.
ir kitos.
rama, kuri tęsėsi apie tris va
landas. Programa turtinga, įvairi, sustatyta tiksliai. At
silankę buvo pilnai patenkin-

STANLEY P. MAŽEIKA

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

S. M. SKUDAS

CHESTER, PA.

ANTANAS PETKUS
PADĖKONĖ

BARBORA JOMANTIENĖ
kuri mirė gegužės 21 d., 1933
m. ir tapo palaidota gegužės
24 d., o dabar ilsis Sv, Kazi
miero kapinėse, amžinai nuti
lus ir negalėdama
atidėkoti
tiems, kurie suteikė jai pas
kutinj patarnavimų ir palydėjo
jų j tų amžinybės vi'etų.
lies atmindami ir apgailėda
mi jos prasišalininių is musų
tarpo, reiškiame giliausių pa
dėkų dalyvavusiems laidotuvė
se žmoni is į'r suteikusiems vai
nikus draugams.
Dėkojame
musų dvasiškam
tėvui kun. kleb. A. Brlškai.
kuris atlaikė įspūdingas pamal
das už jos sielų; dėkojame va
rg. J. Kudirkai, grabnešiams.
mišių aukotojams.
Dėkojame graboriams Lachavlčluf tr Šunakis kurie savo ge
ru ir mandagiu patarnavimu
garbingai nulydėjo Jų j amžinastj, o mums palengvino perkęstl nuliūdimų ir rūpesčius,
pagalios dėkojame visiems tfeins. kurie paguodė mus musų
nultudlmo valandoje ir dalyva
vo pcmaldose; o tau musų my
lima motinėle sakome: “Ilsėkis
šaltoje žemelėje Ir lauk mus
pas tave ateinant.
Nuliūdę lieka.

p

Vyras, Hunus Ir Dukterys

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15tli STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
Tel. Lafayette 8572

J. Liulevičius
Graborius
lr
Tlalsamiiotojas
Patarnauja Chi
cagoje ir apielin-1
kSJe.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4002 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boolevard liti—MIS
Tsl. CICERO 208

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už |85.00

KOPLYČIA DYKAI

L344 S. 50th Ava, Cicero, Dl

30 East lilth Street
Prie V. M. C. A.. Roseland
Gazas, X-RAY, etc.

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl lemeną. Pašaukite KUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

Phone Canal 6122

(M. D.)
SUGRĮŽIMĄ

Rea Hemlock 7881

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

GYDYTOJAI IR CHIRURGAS
2428 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-8 raa. Ketv. v-18 ryto
Nedėlioj susitarus

DR. M. T. STRIKDL’IŪ,

Boulevard 7688

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. J. J. SIMONAITIS

PRANEŠU

DENTISTAS

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—S lr 7—8 vak.
8eredomis ir nedėliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.

Telefonas Republic 7868

Persikėliau į erdvesne lr patogesne Phone Boulevard 7042
vietų
3325 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų b
nuo 8 iki 8 vakare
TA TT’ KT rn T CS H’ A d
Šventadieniais nuo 18 iki 12
4645
SO. ASHLAND AVĖ.
Phone BOULEVARD 8482
arti 47th street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6G00 So. Artesian Ava
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
6 iki 8:30 vakare

Tel. Canal <122

DR. G. I. BLOŽIS

DR. T. DUNDULIS

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų, kuris
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių apteini'ino, nervuotu- 1
mo, skaudamų akių karštį.
Nuimu
cataractus. Atitaisau trumpų regystę ,
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose,

egzaminavimas daro

mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Speciaiė 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 kainos perpus
pigesnės, negu buvo. Musų kainos
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

(Kampas Leavltt St.)
▼alandos: Nuo • Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

4142 ARCHER AVENUE
TeL Virginia 0036

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS
2420 W. Marąuette Road

arti AVestern Avė.

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

25 METy PATYRIMO

DAKTARAI

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

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 lkt 9 vakaro
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL

Pritaikyme akinią dėl visokią
akių. Ekspertas tyrimo akią
ir pritaikymo akinią.

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJ AL1STAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vai. vakaro
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880
Office;
Vlctory 2284

Res.:
Beveriy 0081

Dr. JOHN F. RUZIC

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebčkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtą valandą. Room 8.

Phone Canal 0523

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomis į'r šventadieniais 10—12

Res. Phone
Englevrood <841

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Office Phone
Wentworth 2000

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210
Vai.: 8-4 lr 7-0 vai. vakare
Tel. Ofiso Boulevard 5918-14
Rea. Victory 2343

DR. A. J, RERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vai.: nuo 1-2: nuo 8:30-8:20

Tel. Cicero 1280

X—RAY

DR. GUSSEN

PHYSlCIAN AND SURGEON

3046 Wentworth Avenue
Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti
Ryte vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, IU.
Phone: Hemlock 8700

DR. JOHN SMETANA,

DR. A. L YUŠKA « tik susitarus
2422 W. MARŲUETTE ROAD

Phone Hemlock 7828

Perkėlė savo ofi'sų po numeriu

756 VVEST 35th STREET

Tel. Grovehill 1595

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Val.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais

Valandos: nuo 9 iki 9

ĮVAIRŪS

Res. Prospect 6659

Tel. Canal 0257

DR. C. Z. VEZELIS

EUDEIKIS IR SŪNUS

PAVLAVIČIA UNDERTAKING CO:

GARSINKINTES
“DRAUGE”

DR. P. P. ZALLYS

LIETUVIS DENTISTAS
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 0
valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14th St

O

Cicero, HL

WISSIG,
Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRI ITT
KAIP UZSISENĖJUKIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, užnuodljimų krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerkles skaudėjimų ir paslaptingas ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų jis Juma gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kamile nuo 10 valandos rym iki 1
valandai lr nuo 8—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki i vaL
12OO »KHT 2«ih ST..
kampas Kneler Are.
Tel. (rewford

UTĮ

ClCEfflT

KAZIMIERO
KAPUOSE

SVEIKATOS KONKURSAS

Ketvirtadienis, geg. 25, 1933
-- ----------------—,
— Nereikalauju tarnų, aš mirė sugrįžęs į katalikų tikė
pats su pačiu ponu pasima- jimą.
tysiu, — atsakė ligonis.
Išgirdęs tai ligonis pradė
— Meldžiamasis kapitone, jo nerimauti ir prašė gvardikas tamstai pasidarė, — tarė jono, kad išklausytų jo išpa
žinties. Kunigas atsiklaupęs
j kunigas,
kad nenori su makalbėti ? Aš atėjau tams pasimeldė ir išklausė jo išpa
tą aplankyti ir pranešti labai žinties. Baigęs liepė ligoniui
svarbią naujieną, ką rašo laik ryt nieko nevalgyti.

X Jau keliolika dienų pra- St., Chicago. (Savin, broliai Amerikos Lietuvių Daktarų
ėjo nuo “Draugo” pikniko, o Kučinskai),
Draugija renka sveikiausį vai
ciceriečiai vis dar negali už Broliai Kučinskai nesigailės kiną ir mergaitę 12 iki 16 metų. Egzaminavimas įvyksta
miršti įspūdžių, kuriuos pagavę tokį gabų ir darbštų datvre piknike. Visi buvo paten-i ... ,
...
„
,
kas antradienį, ketvirtadienį
• *.
,
....
, . rbinmką, kokiu yra B. Petro,
kmti ir linksmai laiką pralei- x.
T.
.
‘ 1
sius. Jis yra vienas iš Cieeros ir šeštadienį nuo 4 iki 6 vai.
jo.
veikėjų; daug darbuojas drau popiet Gage Park salėje, 55th raščiai “Lietuvos Kurjeras” — Aš atnešiu Šv. SakrameNe visi ciceriečiai galėjo da
gijose ir yra jų valdybose. ir S. Westem Ave.
Kapų lankymo dienų, gegu Sheridan, kurie bus atvykę į
apie imper. Napoleoną.
Ir htą.
lyvauti pirmame “Draugo“
Jaunas dar vaikinas, bet la
žės 30 d., šįmet Šv. Kazimie Chicagą militariniam paradui.
ištraukęs
iš
kišenės
laikraštį
Į
Gerai, gerai, teveli, net
piknike; daugelį sulaikė misi
bai darbštus; niekados neat
ro kapuose bus didelės iškil Visas lietuvių ekskareivių po
pradėjo skaityti: “birželio 14 n,an lengviau pasidarė,
atjos. Kiti turėjo vestuves, ki
sisako nuo' gerų darbų ir
mės, prie kurių kapų direkto- stas dalyvaus pamaldose.
d. į Paryžių atėjo žinia, kad sakė ligonis.
Buvau mulkis,
etiems kitokios aplinkybės ne
Am. Liet. Daktarų draugi
“Draugą” mėgsta skaityti.
riato valdyba ir egzekutyvis Po pamaldų prie “nežinomo
Šv. Elenos saloj ciesorius Na- kad pirmiau nėjau išpažinties.
leido būti ir linksmai laiką
“Draugo” piknike teko ra jos susirinkimas įvyks penk poleonas nuo 1821 metų pra Ant rytojaus dar kartą pri
komitetas jau ruošiasi. Pama jo kareivio” kapo ten pat ka
praleisti. Bet, kai bus antras
gauti Kučinskų duonelės; la tadienį, gegužės 26 d., 9 vai. džios sirguliavo, o gegužės ėjo išpažinties ir, priėmęs Šv.
ldos po atvirum dangum bus puose postas atliks tam tikras
“Draugo” piknikas, visi ci
bai patiko; turėjau net savo vakare, Mr. Masiulio real eslaikomos 10 vai. ryto. Ekzek- militarines apeigas ir ant ga
Sakramentus, taipgi paskutinį
ceriečiai važiuos nei vienas i
tate
raštinėj,
6641
So.
Westem
,
mėn
3
d
kunigas
Viginialy
išgroserninką
prašyti,
kad
lai

vijas giedos visi Chicagos lie lo paleis šautuvų salvą.
patepimą po dviejų dienų minamie
nepasiliks.
k
ytų
New
ję
oce88
duonę
,
ave.
j
pažinties
išklausė
ir,
pricmęs
r_
kytų
New
Process
duoną.
tuvių parapijų kunigai ir va
Vietos tūkstančiams
X Gegužės 13 d. E. Balsai-’
.
Dr. S. Biežis skaitys refera- šv. sakramentus birželio 5 d.,
rgonininkai. Per mišias gie
Palaidotas su visomis baž
tė
susituokė
su
svetimtaučiu'
X
Penktadienio
vakare
po
__ mirtingumo sumažini- 1821 m., matant generolui Berautomobilių
dos varg. Sasnausko vardu
nytinėmis apeigomis.
choras, vedamas komp. A. Po Šv. Kazimiero kapų užvaiz (pavardės nesužinojau). Gir- Pama,dų bus ^azus vakarėhs, mas nuo appendicito — klau 1 trandui ir kitiems jo draugams
Žvirblis
, j
ixi-i
parapijos svetainėje. Vakarėlį simu. Diskusuos dr. Poška ir
dą
p.
J.
Krušas
daro
planus,
dėjau, kad yra geras katalikas
: *
,. .
ciaus. Pamokslų sakys vienas
i
...
n -i
i
rengia Ona Skmfltė su savo dr. Simonaitis.
kad
gegužės
30
d.
prie
kapų
ir
doras
vaikinas.
Gaila,
kad
i
®.
,
.
__
,
žymiausių kunigų pamokslini
paruošti
vietos
tūkstančiams
Dr. I. G. Bložis, rašt.
ne lietuvis. Jos tėveliai “Drau | ., . , ,
. ,
.
nkų.
INSURANCE
automobilių, nes šįmet tikimos g,” skaito per daug met,. ,s,lankyk,‘ P8™?,“’ k»,mfls”
Bus pagerbta kun. Kriau
NOTARY
«»1> P*
didesnės žmonių minios negu Ponai Balsiai geri, pavyzdin. ,an‘raB
LIETUVIAMS LAIŠKAI
čiūno atmintis
PUBLIC
būdavo kitais metais. Jau gau gi parapijonai ir katalikiškos t .. . ,,
CENTRALINIAM CHI
v . .®
Kadangi šįmet sueina 30 m.
pijanistė, taip pat gražiai kas
ta būrys vieškelių policijos, spaudos rėmėjai.
CAGOS PAŠTE
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
nuo Šv. Kazimiero kapų įstei
1
sekmadienį
groja
vargonais
kuri tvarkys visą prie kapų
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
gimo, tat per pamaldas sykiu
19 Lapeikiui Johan’ui
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
judėjimą, kad neįvyktų dide Laimingo sugyvenimo jų du 7:30 mišiose.
bus pagerbta ir kun. Kriau
20 Laurinui Frank’ui
krelei.
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
lis ant kelių susigrūdimas.
X
Cieeros
miestelio
polici

čiūno atmintis. Kun. Kriaučių
21 Markiui D.
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
X Prieš kelis metus jokia ja įsigijo naujus automobilius.
Ruoškimės visi
nas, kaip žinome, buvo vienas
22 Markui Fred (2)
iš pirmųjų kapų steigėjų. Gi Kapų lankymo diena yra nebuvo naujiena, jei kas nors , Lobai gražiai atrodo. Policmo32 Sibaikai Ypolitui
kur gavo darbą, bet dabar kas nai dabar turi “good time”.
tradicinė
Amerikos
šventė
ir
Phone CANAL 4124
FIRST CLASS WORK
rdėt, kad kapų direktoriato
J. Namon Finance Co., 6755
'krikščioniška
šventė.
Nėra
Chi
kita. Apsimoka net ir į laik- Į
. .
.
.
valdyba ruošia platų raštą,
raštį parašyti Žmonės labai' P°1"kl’"«“ verkia kad no
JULIUS J. STORGUL
So. AVestern ave., šiuo sykiu
kuris apibudins Šv. Kazimie cagoj lietuvio, kuris neturėtų Įdomauja;,akaito ir vienas ki- ,ra P*ni«> kad m,estel,s hank‘
OVERHAULING and REPAIRING
varo platų biznį. J. Namon yPliimblgtg — Heattaig — Scwerage — Gas Work
ro kapų steigimo iniciatorius Šv. Kazimiero kapuose ilsin tam pasako, kad tas ir tas rutu0’a> 0 <labar ,r IiaaJas ma
ra patyręs real estatininkas.
CONTRACTOR
ir visus tuos dar šiandie gy čio tėvo, motinos, brolio, se gavo darbo. Laimingas buvo Sinas
itaW
Dabar
jisai
turi
ypač
daug
fa2240 W. 22nd STREET
CHICAGO, ILLINOIS
venančius oldtaimerius, kurie sers, giminės ar draugo, drau
Ėst Imatės fiimisbed on retfuest
rmų bafgenų ir geromis išly
vienas
cieerietia
B.
Petrošius;
Prapartieriai
sako,
kad
da*
gės.
Visiems
tat
privalu
tą
No job too large — No job too small
daugiausiai prie to darbo pri
gomis.
jis
gavo
darbo
New
Process
bar
bus
dar
daugiau
taksų.
dieną
atlankyti
kapus
ir
pasi

sidėjo.
Rep.
melsti už savuosius ir už tuos, Baking Co., 3401 So. Morgan
PATAISYMAS
Iškilmėse dalyvaus Am. Le..........
..
.
-----ė-i
------------------kurių niekas neatmena.
S.
gijono lietuvių postas
BRIDGEPORT HARDWARE
sius patenkinti ir pavaišinti, tai blogi laikai bus praėję. P- Pirmadienio “Draugo” (No.
Pirmą syk Šv. Kazimiero
AND
Bunco pelnas seselės Imelados nas Rantančioms yra per daug 120) Motinos Dienos minėji
kapų istorijoj, kapų puošimo
PAINT CORPORATION
kazimierietės naudai, kuri pe metų patyręs savo biznio šaką mo aprašyme įvyko spaudos
J. S. RAMANČIONIS, Vedėjas
dieną, geg. 30, dalyvaus lietu
reitą savaitę baigė slaugių mo ir gerai žmonoms patarnauja. klaida, būtent: turėjo būti M.
Dideliausis
pasirinkimas
maliavų, sieninių popierų
viai ekskareiviai, kurie praėkslą Šv. Jono .ligoninėj, Sprin- Todėl dabar jų patenkinti kos- S. 20 kįi. vardu sveikino kp.
ir
visokių
geležiiilų
reiktnenų.
ii*
i l H. >
jusiais metais suorganizavo
gfield e.
tumeriai ir kreipiasi, į jį na pirm. M. Šriupšienė ir rašt.
Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:
atskirą Amerikos Legijono lie
X Šv. Kazimiero Akademi mų maliavojimo ir namų tai E. Statkienė. P. Čepulienė svei
Sienoms popiera rolei is ..
5c ir aukščiau
tuvių postą amerikiečio Įeit,
Rep. kino 21 kp. vardu.
jos Rėmėjų jaunamečių 1 sky symo reikalais.
S. S.
SPAR Varnish, galionas ...............
,25
Harris, žuvusio dėl Lietuvos
riaus rengta bingo party pe?
FLAT Paint, galionas....................... $*| ,50
SVETIMA MALDA SUTEI
nepriklausomybės, vardu. Lie
reitą“ penktadienį puikiai pa.
3214 SO. HALSTED ST.
Tel. Victory 7261
Universal Mortgage & InKĘ ŽMOGUI DIEVO
tuvių postą sudaro virš 150
vyko ir nemažai davė pelno, vestment Co., 3320 So. HalsMALONĘ
Chicagos ir apylinkės lietuviai X Gegužės 28 d. Ogintų na kuris nuvestas į 14 seimą, kai
,ted
st.,
tikisi
real
estate
biz

ekskareiviai.
muose, 5648 So. Justin st., į- po dovanėlė. Didelė padėka
(Tęsinys iš 4 pusi.)
Iškilmėse jiems tą dieną va vyks šauni bunco party. Ponia priklauso seselei Paulai, kuri nio pagerėjimo netolimoj atei
pradėjo:
— Ačiū, kunigėli, kad
dovaus regulerės J. A. V. ka Ogintienė ir rengėjos deda pa daug triūso padėjo rengiant ty. Depresija pamaži ima ma
atvažiavai, gal mažu ir prika
riuomenės karininkai iš Fort stangų, kad visus atsilanku- tą party. 1 skyriaus jauname- žėti, tai nuosavybių pirkimas
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SUT.FERINftS VANO8 IR ELEKTROS
lbinsi tą bedievį. Jis parašė

BUS PAGERBTA KUN. KRIAUČIŪNO ATMINTIS. DA
LYVAUS AMERIKOS LEGIJONO LIETUVIU POSTAS

PRANEŠIMAI

CHICAGOJE

ŽINIOS IŠŠV.KRYŽIAUS
PARAPIJOS, TOWN
OFLAKE

__ q*

A. F. CZESNA’S BATHS

netrukus ims didėti. Tada ir

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 farmą yra cementinis. Prie tilto (viadukto)
ant Joliet Road pasukite į šiaurę, tas kelias prives
prie pat farmos. Lauksime.
BROLIAI MARIJONAI

“ROOSEVELT 7730 ?”
“Taip, DRAUGAS” — “Norite pagarsinti namą
ant rendosT” — “Gerai, dabar skelbimų kainos
nupigintos galima garsintis už tą pačią kainą du
kartu. Ilgesniam laikui dar teikiame ir nuolaidą.”
Jeigu turite namą, lotą, ūkę, biznį pardavimui;
norite ką nors mainyti, išrenduoti ar pinigų pasi
skolinti, tuojau pašaukite ROOSEVELT 7790 ir
“DRAUGAS” maloniai suteiks Jums patarnavimą,
ir patalpins jūsų skelbimą “Drauge” du kartu
už tą pačią kainą.

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

čiai žada nepasiduoti kitų sky kainos pakils. Dabar kas prie
rių jaunametems.
pinigo gali pasinaudoti did
X Valerija Bučnienė jau žiausiais bargenais.
grįžo iš Šv. Kryžiaus ligoni
nės po sunkios operacijos. Da
Lietuvių Moterų Piliečių Ly
bar randasi name adresu: 4641
So. Wood St. ir dar sunkiai ga (Lithuanian Women Civic
tebeserga. Kadangi V. Bučnie League) susirinkimas įvyko
nė yra sąjungietė, tai sąjun- balandžio 26 d. Susirinkimas
gietės nepamirškite ir aplan buvo skaitlingas. Nutarta su
rengti Motinos dienos paminėkyti.
.
X Pavasariui atėjus, Ado- 3i,nui arbatėlę. Išklausyta atmas Stuigis yra gana bizy su įkaita nuo rengto bunco parperkraustymu. Mat, teisingai ty kuri davg gražaus pelno,
ir nebrangiai visiems patar- Nutartą pagaminti Lygai konnauja. Jo adresas 4642 So. stituciją’. Tam darbui išrinkta
Wood St., telefonas Lafayette komisija
valdyba. Į Lygą
0973.
i-tojo šios narės: Eva GrušieX Šv. Kryžiaus parapijonys n‘"’ V- Drenčienė, J. Andrulienekantriai Jaukia pirmojo pa-,nė’ M- Parlich’ienė, O. Zolpie
lapijos pikniko, kuris įvyks nė, B.
R Dikšienė,
™V£Jm,s V.
v Volteraitė.
Valdyba
Vytauto parke, birželio 25 d.
Žada būti nepaprastai daug
visokių įvairenybių. Atsilankę REDAKCIJOS ATSAKAI
pamatys.
A. A
Palangos Onai. Eilėraščiams

Iš ŠV. JURGIO PARAP,,
BRIDGEPORT
BIZNIS ATSIGRIEBĖ

P-nas Ramančionis, Bridge
port Hardware krautuvės ve
dėjas sako, kad jei jo biznis
ir toliau taip eis, kaip dabar,

kokį ten bedievišką testamen
tą; matyt rengiasi mirti, bet
išpažinties nenori; tačiau va
kar vienuoliktą valandą jis
persimainė ir pradėjo reika
lauti kunigo. Aš jam pasakiau:
jei numirsi be kunigo ir sak
ramentų, mes tavo kūną užka
sime baloje, paskui naktimis į
galėsi baidyti žmones.
Gvardijonas tarė:

TREATMENTAI

švediški mankštlnimai lr elektros masažas

Treatmental visokių Ilgų, reumatlrmo, nervų atitaisymo, Šalčio
tr taip tollaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių ilgų.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo I Iki 12 vai. nakttea

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St.

K. S. Jakubaitis jfc

I

— Gana, motin, tų pasakų,

eisiu pas ligonį.
Įeinant jam į kambarį ligo
nis sušuko:

— Kas Čia t
— Dievo tarnas, gvardijo
nas, atsakė kunigas.

OKSAS EXPRESS

Tel. Boulevard 4552

SENAS BIZNIS NUO 1896
Mes laikome sienom popieros. Kainos nuo 3c, 5c,
7c, 8, 10c iki $1.00.
Maliavų kainos nuo 75c, 98c, $1.25, $1.50, $1.75,
$2.00, $2.25 už galioną.
Varnišiai: 98c, $1.25, $1.50, $2,25, $3.00, $4.60 už

galioną.

Turim maliavų, kurios išdžiūsta į 2 valandas.

Kraustau Rakandus, Planus u! pfglauslas kainas. Pašaukit Lafayette

3240 SO. HALSTED STREET

mo

J. OKSAS
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

rašyti nepakanka vien jausmų
ir-gražių žodžių. Reikia žino
ti eilevimo taisyklės. Daug Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor
Namus. Farmas lr Blsnlus vi
gražių eilėraščių nepatenka į glčlua
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai.
spaudą vien dėl to, kad juose pirkimui
arba pardavimui. Paslnautik
ian«Tnai
lr
9nd?ini
H
a in- do*“u musų apie 10 metų plačiu
11K jausmai ir zoaziai, ne JO patyrtl1iu Manyje Ir teisingu patarkio takto: ritmo ir rimo. Do navlmu. tas Jums bus naudinga
vanokite, kad dėl to ir tamstos
eilėraščių negalėsime sunau
6766 S. Western Avenne
Cbleago, 111.
doti.
Tai. OROSvra:ILL 1011

J. NAMON FINANCE GO.

GERA PROGA
7
2
2
2
3

čia patluodame tik kelis bargentis, kurtuos turime ant rankų:
kambarių — šiltu vandeniu šildomas namas .......... *2,300.00
aukštų — S flatų mūrinis su 2 karų garadžlum .... *3,000.00
aukštų — 2 flatų mūrinis ............................................... *1.200.00
aukštų — 4 flatų mūrinis ............................................... *3,500 OO
aukštų — 6 flatų mūrinis su 2 karų garadžlum.......... *3.500.00

IR DAUG Krrv

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.
3320 S HALSTED STREET
Yarda 5215

