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NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJAI PRADEDA NESISEKTI
DAR DUKART ŠIEMET SV. TĖVAS
KEISIS VATIKANO RIBŲ

LENKAI ĮSPĖJA LIETUVA PRIES
VOKIETIJOS ŽYGIUS

VATIKANAS, geg. 26. -r
O rugpiūčio 15 d., galimas
daiktas,
Šv. Tėvas aplankys
Vakar
Šventasis
Tėvas
Pijus XI aplankė Šv. Jono La dar j r Santa Maria Maggiore
bazilikų.
•terano bazilikų.
Šv. Tėvas Pijus XI yra 76
Oficialiai paskelbta, kad bir
m. amžiaus. Vakar
popieželio 30 d. — Šv. Pauliaus die- žių į Šv. Jono Laterano bazi
uų, Šventasis Tėvas aplankys liką, specialiai lydėjo dr. AŠv. Pauliaus bazilikų. Nuo 18-įminta Milani. Nes Romoje
70 metų nė vienas popiežių jau prasideda vasaros karšv* •
neaplankė šios bazilikos.
ciai.

ŽYDŲ RIAUŠĖS BROOKLYNE

Anglija teisina ypatingą
Prancūzijos nusistatymą

*

PRANCŪZIJA DAROSI NE IR LENKAI PRIEŠ HITLE
SUKALBAMA
RIO PLANĄ

ŽENEVA, geg. 26. — Nu- VARŠUVA, geg. 25. — Len
siginklavimo konferencijos na kij spauda plačiai paskelbė
riai jsitikrina, kad Prancūzi Vokietijos valdžios sumany
IŠ CHICAGOS ŠIMTMEČIO
ja šioj konferencijoj dalyvau mų apie Lietuvos su Lenkija
ja tik akių dūmimui. Jai nusi sujungimų, kad atgavus Dan
PAŽANGOS PARODOS
ginklavimas nerūpi, nes ji ne cigo karidorių.
Tai Boulder užtvankos potvyniams ir laukų drėkinimui kontroliuoti projektas. Ši nuo
Chicagos šimtmečio pažan
pasiryžusi nusiginkluoti. J.
Parodų per 6 valandas lau
trauka
padaryta, kad įtaisytas paskutinis uolų su juoduoju paraku sprogdinimas.
Abiejij
šių
kraštų
sujungi

gos parodų rytoj
aktualiai kė apie 200 laikraštininkų ir
Valstybių atstovas išaiškino,
mui
lenkai
priešinasi
ir
Lietu
ŽYDŲ RIAUŠES
KAIP MORGANAS PARDA
(ne oficialiai) atidarys tas, per radijų pranešėjų. Jie paša
kokių jai duos apsaugų, jei su
vai
nurodo,
kad
ji
dabar
turi
kas pirmutinis nusipirks paro koja, kad stačiai stebėtinų
tiks nusiginkluoti. Ji nepaten
VINĖJO ŠERUS
pagaliau
praregėti,
kaip
tai
NEW YORK, geg. 26. —
dos tikietų už 50 c. ir įeis į vi dalykų matę, apie kų dauge
kinta. Jei ne tokias, ta; kito
pavojinga
draugautis
su
vokie^^^
jg
Europos
atvyko
Vodų. Pirmiau buvo numatyta liui nė nesisapnavę. Visoj pa
kias kliūtis stato.
AVASHINGTON, geg. 25.— TAI TURTŲ ĮKAINUOčiais.
I
areiškia,
kad
dėl
šio
į]<į
e
ti
j
O
g
vyriausybės
atstovas
parodos srities vartus atidary rodoj yra stebėtini įrengimai
Vakar pagaliau ėmė aiškėti,
Per senato komiteto vedamus
TOJAS
vykio
Lietuva
ištikrųjų
ture-j
šimtmečio
pažangos
parodų
ti 9.-00*rytų. Vakar tačiau nu ir paruošimai.
kad Prancūzija
nepasirašys
tardymus išaiškinta, kaip fi
prisidėti
prie
Pabaltijo
^Chicagoj
—
Hans
Weidetų
tarta atidaryti pusvalandžiu
nė keturių valstybiij pakto.
nansininko Morgano kompani
jungos,
kurioje
lenkai
turėtų
m
ann.
Cooko
apskirties
turtų
įkai
anksčiau — 8:30. Oficialus pa
Chicagos policijai įsakyta,
Spėjama, kad dėl atžagareija gerovės, laikais (prieš 1929
vadovauti
prieš
gresiantį
.Vonuotojas
Jacobs
kreipės
į
gu

Prieš North German Lloyd m., kada šėmi žlugo) pigiau
rodos atidarymas įvyks apie kad ji su visais parodos viziviško Prancūzijos nusistatymo
bernatorių,
kad
jis
uždraustų
nus i ginki avimo konferencija kietijos pavojų
linijos prieplaukų
keliolika pardavinėjo “pirmaeilius” šė
12:00 dienų, kada
pasakys tbriais visados visur manda
duoti
valstybinius
automobi

prakalbų prez. Roosevelto ats giai pasielgtų.
Lenkijos užsienių
reikalų šimtų žydų, vyrų ir moterų, rus savo parinktiesiems “bi
neturės pasisekimo.
lių
“
laisnius
”
tiems,
Cooko
tovas.
ministeris J. Beck pareiškia, daugiausia radikalų,
sukėlė čiuliams”. Tarp šių pasirodo
apskr.
gyventojams,
kurie
ne

NESISTEBI PRANCŪZI kad taip vadinamojo Dancigo riaušes.
šiandieninis iždo departamen
užsimokėję personalių mokes Chicagos šimtmečio pažan
JOS NUSISTATYMU
karidoriaus lenkai nė kokiu
Keliosdešimts asmenų su to sekretorius AVoodin ir visa čių.
lūdu negali išsižadėti. Tai nė žeista. Tarp sužeistų yra ir eilė kitų įžymiųjų krašto poli
gos parodos atidaryme šešta
LONDONAS, geg. 25.
— ra koks karidorius, sako jis. policmonų. Keliolika riaušinin tikų. Pasireiškia triukšmas.
dienį dalyvaus 38-ių Chicagos
NUBAUDĖ ŠUNADVO
NEŽINOMO VYRO LAVO
Anglijos vyriausybe pareiškia, Tai lenkų apgyventa teritori- kų areštuota.
tautybių grupės. Kiekvienoj
KATĮ
NAS
kad ji nesistebi Prancūzijos ja, kuri neginčijamai Lenkijai
NESALIUTAVO
KALĖJIgrupėj bus 16 jaunų vyrų ir
---------- ------atstovo nusiginklavimo konfe priklauso. Ųž jų Lenkija pasi
mergaičių
su
savo
tautij
vėlia
Kauno
II
nuovados tai < os
MAS
SENATAS PRIPAŽINO
Sanitariniam
perkase
ties
rencijoje nusistatymu. Sako, rengus kovon.
vomis. Bus ir lietuvių grupė. teisėjas nubaudė Vladų VamBANKINI BILIŲ
Lockport
rasta
nežinomo
apie
kad ir mažiausias toje konfe
BERLYNAS, geg. 25.
—
Atidarymo iškilmės prasidės bfutų vienerius metus
kalėti
O oficialus organas “Oaze40
metų
amžiaus
vyro
lavo

rencijoje nusileidimas
gali
ta Polska” pareiškia, kad Len
WASHINGTON, geg. 26. — Karlsruhe banko tarnautojas nas. Policija sako, kad lavo 10:00 vai. rytų Soldier field ųž žmonių apgaudinėjimų, V.
tuojau premjero
Daladierio
kija yra griežtai priešinga Senatas pripažino
bankinį Otto Maier areštuotas ir teis nas apie 4 mėnesius vandeny stadijume, kurs yra įjungtas Vambutas save laikė ‘ . dvoką
vyriausybę sugriauti.
j parodos sritį. Tenai ant plat tu” ir siūlydavo- žmonėms sa
Versalio šutant, revizijai. Vo- šen. Olasso bilių. Iki 2,500 dol. ino nubaustas keletu dienų ka išbuvęs.
formos bus išstatyta J. Vals- vo “juridinę” pagalbų išiešAnglijos vyriausybė taip pat, kietija tos revizijos nori tikė- indėliai bankuose garantuoja lėti už tai, kad giedant fašis
tų
himnų
jis
nesaliutavo
—
1
tybių vėliava, kuriai kitų tau- kant skolas ir pan. Vambutas
mano, kad nusiginklavimo kon j dama tuo būdu atgauti Dan- mi.
MERGAITES PARDAVI
nepakėlė aukštyn rankos.
tų vėliavos saliutuos ir visos I iš žmonių imdavęs vekselius,
ferencijoje nebus nieko galuti- cigo karidorių. Jei tuo klausiMAS ATŠAUKTAS
ten pat bus išstatytos. Numa- Į net užstatus eventualioms išno padaryta iki ekonominės mu sutartis būtų pakeista,
KAM ČIA TIKĖTI
Teisme teisėjas išaiškino, kad
milžiniškas žmonių su- (laidoms skolų išieškant. Vekse
konferencijos Londone.
reikštų neišvengiamų karų.
Hitlerio saliutavimas yra vi Batavijoj, III., vienos 3 me- tomas
plūdimas į atidarymo iškil-Į liūs kartais pražudydavęs, o iš
TOKIJO, geg. 2J6. — Japo sos tautos pripažintas simbo
tų amž. mergaitės paskelbtas mes. Prieš pat šias iškilmes į- ieškotus pinigus neretai negrų
PREMJERĄ VADINA IGNO TRYS KINAI NUŽUDYTI
nų užsienių reikalų ministeri lis.
už 500 dol. pardavimas atšauk vyks Michigano gatve para- žindavęs.
RANTU
ja paskelbė, kad Peipingo ka
[tas, nes jos tėvas gavo darbų. das.
GALYBES ŠERŲ PAR
MEXICO CITY, geg. 25.— ro fronte japonai padarė pa
Jam darbas rastas tik po par
DEL NETIKĖJIMO VOKIE
LONDONAS, geg. 25. — Aldama miestely, netoli Chihu liaubas su kinais. O karo mi
DAVĖ
davimo paskelbimo.
TIJA IŠMIRS
Šimtmečio pažangos parodo
Grįžęs iš Amerikos premje ahha miesto, meksikonai kinų nisterija tai nuginčija.
je už 50 c. įžangos kiekvienam
ras MacDonaldas ne viskų vie boikotininkai nužudė tris are
WASHINGTON, geg. 26. —
UŽ
PIGESNĮ
VAŽINĖJIMĄ
Nuo 1840 iki 1900 metų Vo
hus galima pamatyti tai, ko
šumon iškėlė, apie kų jis tarėsi štuotus kinus. Jie buvo kalti
PHILADELPHIA, Pa., ge Tardymų metu
išsiaiškino,
per visų gyvenimų nematyta kietijoje vienam tūkstančiui
su prezidentu Rooseveltų. Už nami vienos 13 metų mergai gužės 25. — (Vakar šj miestų kad Morgano kompanija nuo
tai lordų rūmuose viskontas tės užpuolimu. Visiems ki ir apylinkes ištiko baisi elek sausio 1, 1919 m. yra pardavu Kreiptasi į federalinį -teis ir negirdėta. Už 50 c. įžangos gyventojų paprastai priaugdn
mų, kad šis leistų
Illinoiso bus galima eiti per visus na vo 36 nauji žmonės. Nuo 1900
Snowden premjerų išvadino nams boikotas vykdomas.
trinė audra. 3 asmenys žuvo. si apie už 6 bilijonus dol. įvai
prekybos komisijai papiginti mus, kurių yra daugiau kaip metų prieauglis pradėjo ma
ignorantu. Sako,
pavojinga
rių kompanijų ir užsienių vy
gatvėkariais važinėjimų Chi 80, ir viduje matyti visus į- žėti. 1913 metais jau priaugo
kraštui turėti tokį premjerų, MARYKNOLL MISIJONIE atvertė apie 20,000 pagonų, ku riausybių šėrų ir bonų.
cagoj. Pati komisija negali to rengimus ir eksponažus. Vis 26, 1923 metais — dar krito,
kurs nuo parlamento
viskų RIAI 20,000 PAGONŲ AT rių dauguma yra suaugusieji.
Maryknoll misijonierių vy SENOJI SCHWABO DAINA padaryti, nes gatvėkariai yra kų apeiti sudaro apie 82 mylių o 1932 metais -tik 14 žmonių.
VERTĖ KATALIKYBĖN
slepia.
federalinio likviduotojo žinioj. tolumų. Kas važiuos į parodų, Jei taip bus ir toliau, tai vali
riausieji namai yra Ossining,
tas galės atsivežti užkandžio, ateiti laikai, kad daugiau žmo
N;EW YORK, geg. 25.
— N. Y. Šiandien jie savo žinio
SKELBIA VOKIEČIŲ GAN1EW YORK, geg. 26. —
MINIAMS BOIKOTĄ
Amerikos Katalikų Užsienių je turi tris misijų sritis pietų Milijoninkas C. M. Schwab va Vakar netikėtai sustreika jei norės ko daugiau per vienų nių mira, kaip kad gims. Tr
tokiu būdu Vokietija per il
vo keli šimtai Chicagos gatvių dienų apeiti.
Misijų draugija, plačiau žino Kinijoj, vienų Mandžiūrijoj kar užtraukė savo senųjų dai
gesnį laikų gali visai išnykti.
ir vienų Korėjoj. Draugija tu nų apie tai, kad krašte laikai Šlavėjų. Tai rekieterių pastan
LONDONAS, geg. 25.
—
ma Maryknoll
misijonierių
Gubernatorius Horneris ra
ri 12)6 kunigus ir brolius.
Visuotinam Anglijos amatningerėja ir gerovė palaipsniui gos išsilaikyti savo pozicijose.
vardu, savo darbų užsieniuose
gina visus Chicagos įmoninin ORO STOVIS
kų unijų tarybos suvažiavime
Šventasis Tėvas Pijus XI grįžta.
pradėjo
1918
metais,
kada
į
Iš
Springfieldo
pranešta,
kus rytoj
paleisti iš darbo
vienų šios Maryknoll drau
paskelbta Vokietijos
gami
pietų
Kiniją
pasiuntė
primuo
CHICAGO IR A PYI.l
kad
senatas
ir
vėl
atmetė
se

darbininkus,
kad jie turėtų
niams boikotas. Tai dėl
to,
gijos įsteigėjų kun. J. A. WalChicago viešosios mokyklos
kad Hitlerio vyriausybė ap sius keturis misijonierius. Iki sbų paskyrė vyskupu. Atei vasarai bus uždarytos birželio natvės pensijos h|ilių, nors jį progos matyti parodos atida- KĖS. — Nepastovus
valdė vokiečių darbininkų or šių metų tie ir kiti paskiau nu nantį berželio mėnesį bus kon 9 d. — dviem savaitėm anks karštai rėmė organizuoti darbi Į rymų, arba atidaryme daly- matomas lietus; maža tempe*
ninkai ir kitos organizacijos. | vauti.
ratflros atmaina.
ganizacijas.
čiau.
vykę misijonieriai katalikybėn sekruotas.
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riais prezidento autoritetas dar daugiau bus j
praplėstas.
Kone visi tie sumanymai ir prezidento
Išeina kasdien, i'šskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »«.00, Pussl metu — 13.80; Trims mėnesiams — ,2.00; Vienam autorizavimai yra glaudžiai sujungti su ga
mtaestui — 76c. Europoje — Metams ,7.00; Pusei me
na didelėmis išlaidomis. Kas tas išlaidas pa
tų — ,4.00. Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąMa*, Jei 'neprašoma tai padaryti lr nepn'slunčiama tam dengs?
tlksJul pašto ženklų.
Kongresas sprendžia, kad kai kurių iš
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kasdien.
laidų padengimui bus padidinti mokesčiai už
Bkel blmų kainos prislunči'amos pareikalavus
Skeli
elbimai sekančiai dienai priimami iki
pajamas, gazolinų ir kiti.
5 vai. po piet.
Kai kurie kongreso atstovai pareiškia,
kad tie visi, kurie turi per metus daugiau
vienų milijonų dolerių pajamų, iš to pervir
“DRAUGAS”
šio turėtų vyriausybei 75 nuošimčius atiduoti.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Kapitalistų laikraščiai šaukia, kad būtų
Published Daily, Except Sunday.
SUBSCRIPTIONS: One Year — ,6.00; Six Months
•
— ,1.60; Three Months — ,2.00; One Month — 7 5c. konfiskata.
krepe — One Year — ,7.00; Slx Months — ,4.00;
Regis,
kad
tai
tuščias
šukavimas.
Visas
opy — .02c.
Advertising ln “DRAUGAS" brings best results.
prezidento diktatūros išlaidas apmokės dau
Advertising rates on application.,
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago giausia darbininkai, kurie yra tikriausias pa
jamų šaltinis.

“DRAUGAS”

S

DIENOS KLAUSIMAI
J. V. PREZIDENTO AUTORITETAS

Prezidentas F. D. Rooseveltas gyvena ne
pilnai tris mėnesius Baltuose Rūmuose. Per
šį trumpų laiką kongresas pripažino jain tiek
daug autoriteto (valdžios), ko nebuvo nė
vienam šio krašto prezidentui pripažinta, kad
ir sunkiausiais taikos laikais.
Senasis kongresas pripažino prezidentui
neribojamų teisę panaikinti, arba perorgani
zuoti kai kuriuos vyriausybės departamentus,
biurus ir kitus organus. Naujasis gi kongresas
pavedė prezidentui parūpinti naujų bankinį
aktų. Pripažino alaus grąžinimo bilių. Pripa
žino ekonomijos aktų ir autorizavo' preziden
tą, kad jis sumažinti} karo veteranams tei
kiamą' vyriausybės paramą ir mokamą vy
riausybės tarnautojams ir darbininkams at
lyginimą. Po to sekė miškų atgaivinimo bi
lius ir parūpinta fondas bedarbių samdymui
į darbą miškų valymui ir atsodinimui. Pri
pažino infliacijos ir ūkių rėmimo įstatymą,
feiuo įstatymu prezidentas pripažintas tik
ruoju žemės ūkio produkcijos diktatorium.
Remiantis šiuo įstatymu ūkių morgičiai bus
perfinansuoti ir šiam vienam tikslui skirta
du bilijonai dolerių bonų. Dar vienu biliu
paskirta 2,300 milijonų dolerių morgičių sa
vininkų pagalbai.

Toliau: Wagnerio-Lewiso oilius — pre
zidentas autorizuojamas 500 milijonų dolerių
paskolinti atskiroms valstybėms. Norriso bi
lius prezidentą įgalioja Musele Shoals Tennessee klony operuoti. Žemesnieji rūmai pri
pažino administracijos bilių, sulyg kurio bus
tvarkomi užstatų raštai (securities). Ginklų
I

embargo prezidentą autorizuos ginklų siunti
mą uždrausti į kariaujančius kraštus. Šį bi
lių žemesnieji rfim&i jau pripažino. Kongre
sas dar nėra svarstęs geležinkelių biliane,
kurį administracija pagamino.

Kongrese yra bilius, kurs prezidentų) au
torizuos su pramonės sakomis susitarti darbo
valandų ir darbininkų atlyginimo klausimais.
Yra dar visa eilė ir kitų sumanymų, kuVaižgantas

VIENA DIENA NEMAJŪNDOSE
(Tęsinys)

Ar tu matai, Povilai, kaip iškilmin
gai gamta atlydi vaisių? Želmuo, stiebia
si, lapai, žiedai. Šlama, ošia, linguoja, su
pa, lyliuoja. Močia žemė peri, tėvas oras
dainuoja raminančią dainą. Beį yra gam
tai ir savi vargonai, tai paukščiai ir jų
chorai. Klausyk! Šiopus Nemuno šilelyje
Atokiuo lietaus laukimu siaudžia: au-au,
au-au, au-au... ir taip be galo. Anopus
Nemuno girioje be krašto galo kitas ki
taip skardenas, au-au-au, au-au-au, anau-au... vėl be galo, lyg pasikartojus ai
das. Šie paukščiai per daug kilometrų ra
mina: kantrybės, laukiamas lietus ateina.
Teks ir mums, Povilai, bet nieko, nuo lie
taus sušlapti nepikta; tai ne pelkėn virtus.
O girios paukščių “tiustėp” ir “trystėp”
ne bet kam tenka girdėti; čia giesmės snflionų šokių ritmu.
Taip mes susikaupę, tyla tylai pritar
dami, pamažu slinkom pakalnėn miestelio
link; plaukte plaukėm per gamtą ir ne

I

O

X S

Penktadienis, gegužės 26, 1933

sigadina. Žmogus tampu inva
lidu.
Nors valdžios inspektoriai
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai tnulaiks nuo laiko apžiūri dirb
aų dienrašty dr. Račltus veda Sveikatos Skyrių. Ji*
tuves,
nors dirbtuvių savinin
teikia profealJooaUus patarimus skaitytojams ir mie
kai yra priversti įtaisyti vi
lai atsakinėja | klausimus sveikatos dalykuose. Visi
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
sokias mašinerijas, kad dar
Uosi
bininkams nereiktų rankomis
1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai,
gyvsidabrio liesti, nors kas
arba tiesiog Dr. Račkul, 3061 W. 43rd St, Chicago.
dien vis įvedama patobulini
mai idant gyvsidabrio garai
2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, pavardę ir adresų, nes daktaras nori šl
ir dulkės dirbtuvėje neskrajo
uoti su kuo reikalą turi. Pavardė nebus skelbiama.
tų ir darbininkų nenuodytų, |
S) Jei klausimo lr atsakymo negalima butų dė
DRAM. RAftKTO
8051 W. 43rd Su bet to dar neužtenka. Darbi-1
ti f laikraštj, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
Tel.
Lafayette 3057 nillltftS patsai
Ui tat visada reik pridėti pašto šenkelj uš » centus.
privalo savo
sv eikatą daboti ir, kiek galint,
GYVASIS SIDABRAS,
Atvirukų ir kortų dirbtuvė vengti kontakto su gyvuoju
NUODAI
se, gyvasis sidabras yra var sidabru.
tojamas poperos sustamantiEugene R. Black, J. A. Val
D-ro Račkaus atsakymai
Ne visi žino, kad gyvuoju'nimui, sidabrinimui ir t.t'. Kai
stybių federalio atsargos fondo
sidabru galima užsinuodyti. J tos kortos yra pjaustomos ir
Atsakymas
S.
6.:
—
Ne
vi

DAR VIENAS TAIKOS PAKTAS
pirmininkas.
Daug darbininkų, dirbusių į- pakuojamos, dulkelės ore skra siems yra sveika pasukas ge
monėse, kur gyvasis sidabras joja, ir sunku yra išvengti tų rti. Ir jei tamsta jautiesi blo
Netolimoj ateity visos didžiosios pasaulio
vartojamas, liko invalidais.
gyvuoju sidabru persisunkusių gai išgėręs pasukų (buttervalstybės bus įvairiais taikos paktais glau
Gyvasis sidabras garuoja. dulkių. Patartina dirbantiems milk), tai geriau negerk.
džiai susirišusios. Sunku pasakyti, ar tai vi
Tose dirbtuvėse, kur gyvojo tose dirbtuvėse dėvėti “overAtsakymas J. D. — Kas tu
sa bus pasauliui naudinga ir ar tikrai duos
sidabro
vartojama visokiems alls” ant savo drabužių, ant ri gerą atmintį ir gerą išmin
pageidaujamą taiką. Kai kas sako, kad kiek
išdirbiniams, ne tik sienos ir burnos turėti respiratorius ir, tį, tas -yra genijus. Verčiau Gegužės m. 22 — 28 dd. Š
vienas taikos paktas yra geistinas. Jei ne tuo,
Kolegija
grindys yra gyvuoju sidabru pirm valgio, ir po darbo va- turėti gerą išmintį, nei gerą Panelės Marijos
tai kitu bus galima įnešti daugiau reikalingo
(Kun.
A.
Petrauskas,
M.
I. C.)
persisunkusios, bet ir ten esa landų, gerai nusimazgoti bur- • atmintį. Kartais stoka tyro o
valstybių tarpe pasitikėjimo.
ną ir rankas šiltu vandeniu ro ir gyvenimo nenormalumai, Gegužės m. 26 — 30 dd.
Naujas taikos paktas yra Italijos prem nčios dulkės yra gyvuoju si
dabru padengtos. Ne tiktai v- bei muilu. Didelėse dirbtuvė ar tūli sveikatos trukumai si Lawrence, Mass. (Kun. A. Bū
jero Mussolinio sumanytas keturių valstybių
ra pavojinga, rankomis gyvą se darbdaviai pasirūpina gera lpnina atmintį. Pasitark asme blys, M. I. C.)
paktas. Šiuo paktu susiriša Anglija, Prancū
jį sidabrą nuolat čiupinėti, bet ventiliacija ir imasi priemo niškai su gydytoju. Lietuvis Gegužės m. 29 — birželio
zija, Vokietija ir Italija. Šio pakto reikalu
ir dulkes, ar garus, į plaučius nių kad apsaugojus darbinin gydytojas nuo neturtingo stu m. 4 dd. Nashua, N. H. (Kun.
jau galutinai sutarta ir įžanginis sutarimas
įkvėpti. Kiekvienas darbinin kų sveikatą; bet mažose dirb dento už patarimus nieko ne- A. Petrauskas, M. I. C.)
aną dieną įduotas T. Sąjungai. Apie tai pats
kas apie tai privalo žinoti ir, tuvėlėse patys darbininkai pri rokuos.
Birželio 5 — 11 dd. HarriMussolini paskelbė. Pranešė, kad artimiau
valo savo sveikatą saugoti, jei
kiek galint, pavojų vengti.
Atsakymas M. T. — Išaiški- son’
(I^un- A. Petraus
siuoju laiku bus pasirašytas.
Labai daug gyvojo sidabro darbdaviai savo darbininkų nti skirtumą tarpe neuralgi kas, M. I. C.)
Šio pakto klausimu per du mėnesius bu
sunaudojama veilokinių skry sveikata nesirūpina.
jos ir neuritis keliais žodžiais Liepos m. 8 — 16 dd. Ma
vo derybos vedamos. Jam daug kliūčių statė
bėlių dirbtuvėse. Kiekviena Nuolatos gyvojo sidabro va yra sunkoka. O jei ir žinotum rian Hills, III. (Kun. A. Pet
Vokietija, kuri griežtai stovėjo už Versalio
skrybėlė, vadinama “derby” rtojama tose dirbtuvėse, kur skirtumą, na tai ką, bene ga rauskas, M. I. C.)
taikos sutarties reviziją, daugiausia už lygy
arba “felt liat”, pereina per išdirbama sekantieji daiktai: lėtum be gydytojo pagalbos Liepos 17 — 26 dd. Šv. 0bę ginkluotis. Kad^ J. V. prezidentas Roose
gyvojo sidabro garus. Skrybė barometrai, termometrai, veid pats save pasigydyti? Mano nos novena Dievo Apveizdos
veltas paskelbė taikos reikalu atsišaukimą,
lių dirbėjai dažnai gauna tūlos rodžiai, sausosios elektrikinės straipsniai yra rašomi ne tam, parapijoje, Chicago, III. (Kun.
tada yokietija išsižadėjo šį kartą sau tos ly
rūšies nervų ligą vadinamą baterijos, tūli chemikalai, Ii- kad skaitytojus medicinos mo A. Petrauskas, M. I. C.)
gybės. Taip įvykus, Prancūzija palinko pak"shakes”, kurios priežastimi thogra£ai> paveiksiams rf.mali kinti, bet tam kad lietuviams
tan įr tuojau sutarta tai kūnyti.
yra nuodai pavidale “cyanide'
ksuoti dalvkaij amnnioija. patarus kaip hygijenįškai gyKeturių valstybių taikos paktas bus pen of mereury”.
sidabro fa* laBai daag
sida.
....................................
|Ypač labai daug gyvojo sida-'venti, kaip nuo pavojų pusi
kių straipsnių dokumentas. Jis nekliudys nu
cvanidas taip gi dažnai yra Bf0 vartojama “fulminato” .saugoti, kaip savo sveikatą už
siginklavimo, o daugiausia rūpinsis taikos
vartojamas kailiukų iidiĄys- pavyde amunicijos dirbtuvė- laikyti ir kaip susilaukti laipalaikymu Europoje. Prie šio pakto galės tėję. Brangių kailiukų išdir
Ką tik iš spaudos išėjo nau
mingos senatvės.
prisidėti kiekviena valstybė, tačiau minėtos bėjai ir “furrier” kriaučiai, se.
ja knygutė vardu Dangiška
keturios didžiosios valstybės bus pakto pa jei nebus atsargūs, gali gy Kai daug gyvojo sidabro j
sis Dvaras arba Šv. Liui4 gar
PAGERBS PRANCŪZŲ
grinde. Taikos palaikymui šios valstybės be vuoju sidabru užsinuodyti.
žmogaus sistemą patenka, tai
dūs
Malda, parašė Karmelitas
NUŽUDYTĄ FAŠISTĄ
ndrai dirbs ir naudosis T. Sąjungos nuosta
užsinuodijimo
ženklai
pasireiJ. B. R.
Misingio liejyklose (bras
tais.
BERLYNAS, geg. 24. —
foundries), gyvasis sidabras ,Skia SiaiP’ P™>ži®je burnoje
Viršminėta knygutė patar
J. Valstybių vyriausybė šį naują paktą
yra pilamas į ištirpintą me atsiranda nuolatinis saldus Ateinantį penktadienį visa ofi
tina visiems įsigyti, tenai ra
pasveikino. Ji numato, kad tas bus labai nau
talą, kad padarius tūlos spal skonis, po to labai vidurius icialė Vokietija pagerbs prieš
site daug naudingų pamoki
dinga monetarinės ir ekonominės konferen
vos alijažą. Tokiame darbe su paleidžia. Vėliau pradeda da 10 metų prancūzų nužudytą nimų, puslapių 418, kaina tik
cijos Londone pasisekimui.
nkūs gyvojo sidabro garai pa- ntų smagenis skaudėti, dantys vokietį karininką. A. L. Schla- 10c., užmokestį galite siųsti
Gudrieji Europos diplomatai pareiškia, siskleidžia ir tuos nuodingus pradeda klibėti ir jie iškrin geter. Tas įvyko Ruhro terito
markėmis (stamps).
kad šis keturių valstybių paktas greitai su garus į plaučius įkvėpti yra ta. Bloga yra, kai žmogus da rijoj prancūzų okupacijos me
darytas, kad ekonominėje konferencijoje tu labai pavojinga. Dirbantieji ntų netenka, bet dar aršiau, tu. Seldageter buvo apkaltin
rėti bendrą stiprų fondą prieš J. Valstybes tą darbą darbininkai privalo kai žandikaulis pradeda rūdy tas sabotažu ir sušaudytas.
Jo atminimui didžiausios iš
karo skolų klausimu. Šios valstybės užims po turėti ant burnos užsidėję res ti, kai kaulai pradeda gesti.
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,
ziciją^, kad karo skolos būtų visai panaikin piratorius, kad išvengus užsi Po to nelaimingas negali ge kilmės įvyks Duesseldorfe. Į
CHICAGO, ILL.
rai vaikščioti ir jo kalba su- ten vyksta kancleris Hitleris.
tos, jei norima pasauliui grųžinti gerovę.
nuodijimo gyvuoju sidabru.

norėjom iš jos išplaukti; nebent vėl atsirastume kokioje užburtoje saloje su savais stebuklais. Ar ir atsiradom. Kažin
kur nuošalėlyje dvi tankios šimtametės
girelės, šimtų metrų tvirtovės zomatais
apmūrytos. Tai kapai ir šventorius, o ja
me keisto, bet gražaus gotiko bažnyčia.
Tai paminklai kun. Anzelmo Nonevičiaus
čia klebonavimo. Lyg sargyboje brolio pa
minklų čia pat karšta profesorius Nonevičius, pašilėje pasistatęs trejetą vasar
namių. Kultūra papildinėja gamtą. Lau
kai, šilai ir didelė upė. Sausa, priozonuota, prisakuota. Geri orą, kaip neatmieštą
pieną, o žvelgesiai aprimsta tik tolumoj.
Švarus ir nesudriskęs bažnytkaimis.
Vakaras. Kloja gulti — uždarinėja
langines, užtiesinėja iš vidaus, kad Sauiėšviesuolė nejspįstų, kad mėnulio išblyškęs
veidas nebaidytų. Liaukitės! Ne to mes
čia iš miesto atvykome! Rūsyje mes ir ten
pagyvename; mūsų butai ten akmeniniai
šuliniai, kalėjimų karceriai; mūsų gatvės
— urvai, kur saulės vienainė šone tema
tai arba visai jos nematai, kai rudenį ir
žiemą žemai ji tepakyla. Užtat vieną pu
sę buto mums Saulė nepakenčiamai pri
pildo, kai antra pusė lieka drėgna ir šal

Sveikata - Brangus Turtas
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DANGIŠKASIS DVARAS

“DRAUGAS” PUB. GO.

ta. Ir gražiojo mėnulio mes ten bijome
traukos, kad netaptume “lunatikai” ir
neimtume naktimis vazotis. Saulę ir mė
nesį mes ten reguliuojame elektra: sukt
— ir šviesu, sukt — ir tamsu. O kam
mums tos apsčios šviesos, kad mes ten
težiūrime į vieną punktą, į tuos vienus
kelius kvadratinius centimetrus, ar tik
sau po kojų, kai kur skubinamės; o sku
binamės visados. Pasaulio karikatūra, ga
mtiškoji šventvagystė. Čia, va, priešingai
— vienos platybės. Prasivėrei duris, ir tau
keli ar keliolika kilometrų prieš akis. Lai
akys ilsis ir jų žemažiūrybė reguliuojasi.
Tegul plaučiai traukia gryno oro, ozonuoto ir sakuoto, dieną ir naktį, — taip
mes čia neilgai teviešėsime. Palikite at
lapas duris ir langus — plikšiai vagių
nebijo, o jų kaip tik ir nėra pas jus.
Lai pučia, lai šviečia, kaip sau nori, o
ne kaip mes norime.
Ak, kokia naktis! Mieste mes buvome
pamiršę, kad toki esti. Ištisas majesto
tas, pradedant nuo nakties preliulijos —
uodų. Ir padaryk tu man tokį balso plonumėlį, tokią svajingą melancholiją: —
Broliūūk, broliūūk! — O čia uodo taiso
mas! padaryti didžiausią žiaurybę — at

sigerti tavo kraujo. Prisičiulpė, išpumto
kelis syk storiau, tik raudonuoja tavo
kraujas pilvo maišelyje, kaip tyrėjo probirkoje. Ir ima juokai... Ak, tu, veidmai
ny, sukčiau! Kraują už kraują! Deja, ne
tavo, tik mano paties... Pliaukšt ir krau
gerio nebeliko, o tau vistiek liko« niežtjs
papautas ant rankos ar kur už ausies vi
sai nakčiai, jei ne dviem dienom. Tai įkyru, sakysime? O be uodų pavasarį nejsivaizdinsi vakarinės melancholijos, kaip
rudenį be svirplių.
Miegas neima, o nemigo nuovargio
nejauti. Snaudi ir tau gaili, kad iki šiol
vis dar neturime prietaiso patamsyje ra
šyti — kiek gražių vaizdų užfiksuotumei,
kiek rastumei tokių palyginimų, kokių
tau blaiviam niekados nepasivaidina!
Nakties vėsumas nubaidė uodus; jie
dabar kur užuvėjoje džiaugias laimėję.
Dvi valandas visiškai tylu; tokia rimtis,
lyg pačiai gamtai apshūdus. Laimingas
esi, jei su ja ir pats nepavirtai negyvėliu
ilgiausioms astuonioms ar net dešimčiai
valandų. Kiek nuostolio būt buvę! Tu gi
nebūtumei sąmoningai dalyvavęs daugy
bėje gamtos procesų. Nebūtumei jutęs,

nąs, kaip pumpurus kraunas, o kitus jau
ir plėšo, kad žiedas pasileistų. Visa tai
tai
su akompaniamentu gamtos vargonų
paukščių.

kaip augmens rasą geria, kaip lapus želdi

(Daugiau bus)

»

Miestieti! Tugi nebežinai, kad pinu
dalis paukščių koncerto esti dienelei švin
tant. Jie gamtos vardu sveikina Aušrinę,
Heliosui gieda iškilmingąjį himną. Gieda
ir paskui, kelis syk per dieną, bet jau
toli gražu nebe taip iškilmingai. O skir
tumo tiek, kiek tarp giedamos maldos ir
žaislo. Kas tą paukščių himną pirmą-antrą valandą išgirdo, nebeužmigs. Kas jo
neišgirdo, pramiegojo gamtos stebuklą.
Trumputė pavasario nakties tyla ūmai ir visai netikėtai praplyšta; ligi tik
švisteli patys pirmieji aušros spinduliai;
ne, ligi tik praskysta dar visai neznaimiai
nakties tamsa, gamtos vargonai paleidžia
visą akordą, lyg atlydėdami iš už hori
zonto pačią Aušrą-gražuolę, Saulę maitintojėlę. Nugi mano nebežinota, kad Lie
tuvoje tiek daug giedančių paukštelių.

J-

BSTPBSg

Penktadienis, gegužės 26, 1933

-arw"

3

Detroito Lietuviu Žinios
Duetas art. Cižauskų taip bus sudėtinis. K. Samsonas, kūtė, Bernice Ratasutė, pagel- siseks, tai pasiliks Lietuvoj ir
vynių įdomių ore veikalų, Pasužavėjo publikų, kad net du pranešė, kad nariai-rės gali į bėjo ir J. Klanaukutė. Mes 'parsitrauks savo šeimynų. Gaiekard Airport’e.
Buvo nuvažiavęs nemažas bū kartu buvo išaukti į scenų jo studijų (3527 Micliigan a- esame dėkingi toms parapijos la mums netekti gerų para
relis lietuvių jaunimo, kad pa Jiems akompanavo kun. J. Či ve.) atsilankyti bile valandų tarnaitėms, kurios dirbo mū pijos rėmėjų. Sėkmingos ke
NEBŪTA NAUJENYBĖ
dienų, ar vakare, kuriems ka sų vaikučių labui. Jos dirbo lionės.
|
matyti Detroito (East Side) žauskas.
Mažutė L. Jasinauskaitė dar da patogu. Vyčių nariai turė tų darbų be jokios algos. Jei
Ponas C. G. Lukšis nufil vienatinį lietuvį lakūnų Wįlkartų pašoko toe dance, ako- tų nepamiršti, kad šis sudėti gale metų gauna kokių dova- josas Lotuzis, parapijos rė
muos visus Detroito lietuviu: liam A. Smullen ir Miehigan
mp.
M. Vameckaitei.
nis kuopos paveikslas bus ti nų, tai ji negali prilygti prie mėjas nuo pat įsteigimo, buvo
ir juos rodys judamuose ir ka- ĮAer0 Club aerodromo lėktuvų
išdirbęs vienoj dirbtuvėj dvi
lbamuose paveiksluose visoj l ^leet » iš kurio Smullen šo- Bendrai visa
, programa iš- kras papuošalas: didelio for užmokesties už darbų.
mato,
gražiai
padirbtas.
dešimts aštuonis metus. Užė
Lietuvoj ir Amerikoj.
, ko su -parašutu ir nusileido P1 ldyta gražiai. Programos. daTat, brangus lietuviai! Tu-'antroi pietoj nuo paskirto že-P/viai buvo tinkamai pnsiruoGeg. 22 d. Catholic Instruc- jus bedarbei, buvo atleistas ir
sę.
Šv.
Antano
parapijos
pirmas
rite gerų progų be laivakortės nk’°’ laimėdamas antrų dovation League laikė metinius ka per du metu buvo be darbo.
Po
programos
buvo
šokiai
piknikas
geg.
28
d.
Beechnut
lėšų pasirodyti savo giminėms
šiam konteste.
tekizmo kvotimus iš visų pa Dabar vėl pašauktas atgal į
tęsėsi
ligi
vėlumos.
Svečiai
li

G
rovė.
Bus
programa
su
dai

Pasisekimo jam tolimesniam
rapijų, kur nėr mokyklos. Kvo darbų. Yra ko džiaugtis žmo
Lietuvoj ir Amerikoj.
nksminosi — šoko. Veiduose nomis. Šiame piknike bus daug timai buvo Detroito universi gui, kuris per tiek laiko iš
darbe!
KO.
Automobiliai bus skirium fi
matėsi pasitenkinimas.
įvairumo ir visokių gardumy teto senoj vietoj (ant Jeffer- buvo be darbo. Bet vis dar
lmuojami įvažiuojant į daržų.
Vakaro pelnas (kurio liko nų. Lauksime skaitlingos pu son Avė.) Tarp kitų buvo ir daug žmonių yra be darbo.
SUPRIZAS SESERIMS
Papuoškit juos kuo gražiau
nemažai, nes baliaus išlaidos blikos.
PRANCIŠKIETĖMS
,iš Šv. Petro parapijos Ona Ni
siai.
padengė
rengėjai)
paskirtas
se
---------T^Mstorinis įvykis prasidės
celiūtė, kuri išlaikė geriausius Praeitų sekmadienį per mi- Mrs. Neilie Taylor Ross, J.
Dr. J. P. Siurbio šeimų at- egzaminus. Ji gavo pažymėji
Gegužės 17 d., Šv. Jurgio sutems pranciškietėms.
gegužės 30 d. —
Sesutės labai dėkingos ba- lankė garnys ir paliko sveikų mų 95. Neilie Baranauskutė —• šias buvo girdėt nauja solistė, A. Valstybių pinigų dirbimo
t Det^HBron Dav, 1 vai. popiet parapijos svetainėje įvyko gra
Neilie Yuosunas. Nors jau se- (mint) kontrolerius. Ji yra
žus balius, suruoštas kaipo su- ^aus rengėjams-joms ir sve-į ir tvirtų sūnelį. Motina ir sū- gg, Agnės Baranauskutė — 85.
paroda, su papuoštais automo
nai chore dalyvauja, bet iki|buvus Vyomingo valstybės gu
I
biliais, nuo Šv. Jurgio bažny prizas sesutėms pranciškie čiams, kurie malonėjo į tų ba nelis jaučiasi gerai.
Galima pasidžiaugti ne tik dėl šiol, gal, neišdrįso solistės ro- bernatorius ir vicepirm. demolių atvykti.
Jau keli metai, kaip Dr. J. to, kad šios mergaitės yra iš lę užimti. Balsas geras, lirinis kratų nacijonalio komiteto,
čios į Birutės daržų (kampas tėms.
Kapsų Aguona
Balių surengė Detroito biz
John R. ir 11 m. road).
P. Siurbis sėkmingai darbuo- 'Šv. Petro parapijos, bet ir dėl soprano, labai puikiai skamba.
nieriai: R. Janušauskienė, P.
jasi Detroite. Jo žmona yra to, kad yra lietuvaitės, Jos Iš Yosunų šeimos net trys me MOKSLO AMŽIAUS VAI
KŲ REGISTRACIJA
Grinienė ir P. Jasbutis. Tiks
PROGRAMA
dainininkė-solistė. Keletu ka- užėmė pirmųjų vietų.
rginos chore gieda ir viena
las — paremti sesutes ir Sv.
rtij savo gražiu balseliu pasi
vaikų chore. Nedaug tokių šei
Nuo gegužės 20 d.
Kauno
Specialiai paruošta įvairi Pranciškaus vienuolynų.
rodė viešame veikime. Linkė Praeitos savaitės kortų lo mynų reikėtų, kad sudaryti
mieste yra registruojami ir tik
programa įvyks 3:30 vai. po
Šie trys geros širdies biz MOKSLO METŲ UŽBAIGOS tina inteligentų šeimynai gra šimas ir kauliukų ritimas y- gerų chorų.
K. V. M
rinami šie pradžios mokslo
piet.
nieriai nuolatos remia Šv. Ju
IŠKILMĖS
žiai išauginti sūnelį.
patingai gerai pavyko. Ga!
amžiaus vaikai: gimusieji 1926
1. Sveikinimo kalba — kun. rgio parapijų, taip gi labai at
būt, išgirdę apie merginų pa
NUSTATYS
MAUDYMOSI
metų pradžioje, gimusieji 19Juozas Čižauskas, Šv. Jurgio jaučia sesutes jų sunkiame mo
Geg. 21 d., Šv. Antano pa L. Vyčių 102 kp. baseball’o ruoštų užkandį, žmonės susi
VIETAS NEMUNE IR
25, 1924, 1923, 1922 ir 1921 m.
parap. klebonas.
kytojavimo darbe. Todėl jie rap. mokyklos vaikučiai baž- komanda jau žaidė tris žaidi- rinko paragauti jų gaminių.
NERYJE
ir gimusieji 1920 metų antroje
2. Šv. Jurgio parap. didžiu ir surengė gražų suprizų-ba- nyčioje atliko, pamaldas; bai-f mus ir du laimėjo. Ypač geg. Visiems patiko, visi buvo la
pusėje. Vaikai registruojami
lis choras su dainomis ir tau lių, kuris susidėjo iš skanios gusieji mokyklų (8 skyrių) >21 d. Bele Isle daug publikos bai patenkinti ir reiškė noro,
tiškais šokiais po vadov. muz. vakarienės, muzikalės progra aplaikė .diplomus. Seserų mo žiūrėjo žaidimo. Vyčiai laimė kad kitų tokį vakarėlį suren Kauno miesto savivaldybės Kauno miesto savivaldybėje.
J. Čižausko.
mos ir šokių.
kytojų rūpesčiu, altoriai buvo jo 5 prieš Van Sign 4. Vyčiai gtų. Merginos, girdėdamos pa atstovai su vandens keliij ra
Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
3. Amerikoniškas džiazas.
Apie 9 vai. vakare svetai- gėlėmis išpuošti. Kleb. kun. turi miklių žaidėjų.
gyrimų ir norėdamos toliau
jono inspektoriumi ir kitais Keletas metų atgal (žymus Gydyto
4. Kalba kun. V. Masevičius, nėję buvo gražus būrelis sve-ji. F. Boreišiui atlaikius gegu
žmones patenkinti, nutarė va
Specialistas išrado kombinaciją,
specialistais rengiasi apvaži- jas
vaistų, kurie darė stebuklus dėl li
Šv. Petro parap. klebono.
čių. Stalai priruošti vakarie- žines pamaldas, vaikų choras
karėlį ruošti birželio 7 d. Nuo
gonių, kurių organizmas buvo suglėar tik vietomis arkyvus, ir ku
5. Šv. Petro parap. chųras nei^ papuošti gėlėmis. Pakvie visoj bažnyčioj ir Vyčių choširdžiai kviečia visus atsilan nėti Nemunų ir Nerį, juos iš bęs
riems reikėjo daugiau kaip tik pa
prastą
toniką, ši preskripcija dabar
po vadov. muz. Smalio.
stos sesutės pranciškietės. Pa- ras prie vargonų pagiedojo
kyti. Bus ne tik lošimas ir už- matuoti ir nustatyti šiam se- yra pardavinėjama
visose valstinytik už Dolerį už pilno mėnesio
Be to, bus balius, šokiai prie sipylė delnų plojimas. Sesutės keletu giesmių Marijos garbei, Šių savaitę baigės katekiz kandis, bet ir puikiij dovanu, i zonui maudymosi vietas. Mau čiose
treatmentą. Jeigu po dvidešimts die
nų jus nebusite užganėdintas, jūsų
geriausios orkestros; visi ga nustebo, nes viskas buvo su- jKun. I. F. Boreišis pasakė ti- mo klesos. Išrodo, buvo labai
dymosi sezonas paprastai pra Doleris
jums bus sugrąžintas. Eikite
1 savo vaistinyėią lr paklauskite bu
lėsite gražiai pasilinksminti. ruošta slapta — netikėtai.
į nkamų progai pamokslų, ku- sėkmingas tikėjimo mokinimo
Jaunimo klubo paskutinis sideda birželio 1 d.
teli tikro VGA-TONE — žiūrėkite,
kad ant laibeio butų užrašyta
Visi Detroito lietuviai kvie Sesutės pasodintos prie pir-1 riame nurodė mokyklos svar- metas. Sėkla buvo gerai pa pavasarinis šokių vakaras bu
čiami dalyvauti.
mojo stalo. P. R. Janušaus-ibų ir ko reikia laikytis jų bai- sėta, bet su vaisiais da neži vo šių savaitę ir labai gerai
Jei gegužės 30 d. lytų, visa kienė, vakaro vedėja, pakvie- gus. Jautrūs kleb. žodžiai ne nia. Atnešimas gero vaisiaus nusisekė. Susirinko pusėtinas
tai įvyks birželio 4 d. minėtu tė dvasios vadų kun. J. čižau- ti k vaikučius sujaudino, bet pasilieka rankose tėvų tų vai būrelis jaunimo ir labai drau
laiku ir toj pačioj vietoj.
skų tarti keletu žodžių vakaro ir kiekvieno atsilankusio. Po kučių, kurie lankė klesų. Iš giškai, linksmai vakarų pra
CIT!
reikalu. Kun. J. Čižauskas pa to kun. I. F. Boreišis išdali viso buvo 115 mokinių. 34 pri leido. Vakaro komisijoj buvo: Vasaros piknikų renginio
BOBUTĖ
X Geg. 28 d., 4 vai. p. p. aiškino sesutėms ir svečiams, no diplomus ir įteikdamas kie ėjo prie pirmos šv. Komunijos. Jurgis Bražinskis, Margaret
Komisijoms
ATEINA
Šv. Jurgio parap. svetainėje kokiu tikslu suruoštas šis gra kvienam diplomų pasakė pri Bet, ot, kas svarbu. Vos Dubickutė, Stan. Vasiliauskas,
RŪTOS SALDAINĖS iš
įvyks mokslo metų užbaiga. žus balius ir kas jį suruošė. taikintų kalbų, kuri ir kiečiau baigus mokinimo laikų, jau iš Jonas Grigas ir Jonas AlkeŠiaulių.
Taipgi Maisto išdirBus išdalinta diplomai. Sesu Dėkojo baliaus rengėjams ir sių širdį sujudino. Detroite tų pačių vaikučių keli išsita vičius.
bystės lašiniai, palengvicos,
tės su mokyklos vaikučiais re svečiams už atsilankymų.
dar pirmas įvykis, kad bažny rė, kad kitų met negrįš pamo
įvairios dešros, kumpiai iš
ngia gražių programų. Visiems
Svečiai paprašyti vakarie čioje diplomus baigusiems mo koms. Tai ne vaikučių kaltė.
Antanas Baranauskas su sa
verta atsilankyti, atjausti se niauti. (Vakarienė pradėta su kyklų išdalintų. Įspūdis, be a- Jie eis ten, kur tėvai siųs. Ga vo žmona Elena penktadienį Kauno. Šie lietuviški produk VARTOK WELDONA TABLET18
tai labai tinka vasaros paren
sučių darbų.
Aptiekose. Knygutė su paveiks
malda). Gaila tik kad ne visi bejo, paliks ilgai vaikučių šir lima suprasti, kad kai kurie šios savaitės pradėjo kelionę į
lais 24 puslapių "Hlstory of Rhegimams,
piknikams,
išvažiavi

X Kun. K. Valaitis labai sutilpo prie paruoštų stalų, dyse. Garbė seserims mokyto tėvai jau iš anksto tai primi Lietuvų. Jie palieka namus ir
umatism” dykai. Kreipkis J:
WEDDONA OORP.
sunkiai sirgo. Bet, ačiū Die nes svečių atvyko daugiau, ne joms už tokių gražių mokyk nė. Tokie tėvai užmiršta, kad visus vaikus Detroite, nes už mams, vestuvėms, krikšty
Desk 8, Atlantic City, H. J.
noms,
baliams.
0 vui, greitai sveiksta. Tikimos gu rengėjai tikėjosi. Pasirodo, los užbaigų.
per vienus metus, per vienų ar metų mano sugrįšti. Priežas
neužilgo apleis ligoninę.
kad visi užjaučia sesutėms.
8-jį skyrių baigė: Rožytė C. dvi valandas į savaitę, nega- tis jų kelionės yra ne tik ap Su užsakymais kreipkitės 10 PIECE COSMETIC
Vįa^v. Jurgio parap. lin Svečių daugumų sudarė Dė Smolukaitė, Eleanora C. Ben-|li,na k»dikio visų tikėjimo da- lankyti tėviškę, bet apžiūrėti pas Rūtos daržo komisijų
SĖT $1.97
ki
K. Valaičiui grei troit’o profesijonalai, biznie- doraitė, Anielė M. Kacickaitė,•
Thla ta a Famoua Vlvanl Bet and lnišmokinti. Tegul tokie | dalį, kuri yra jiems giminės 2334 So. Oakley Avė., Chica cludea
faee poerder. $1.00; Rouge. 74c,
Tleeue Cream 11.00, Depilatory $1.M,
čiai^^Bir stipriausios svei- riai ir šiaip inteligentai-veikė- Onytė E. Lukoševičiūtė, Juo- tėvai tik atsimena, kad tie palikta. Jei viskas gerai pa- go, UIračiai Aatrlngent $1.75. Bath Salt 1.00,
Toilet Water $1.JB, Perfume $1.74, Brllkatos?^^
Jaizapina P. Keblaitė, Uršulė M. patys vaikai kasdien per pen
llantlna 74e. Sltln Whltener 74c.
Totai
Value $11.00. Speclal price, $1.17 for all
kias
ar
šešias
valandas
kas
X Parap. choras kaskart vis
Baigiant vakarienę pradėta .Lapinskaitė, Jonas J. Žyrinas,
ten pleces to Introduce thla line.
didėja narių skaičiumi. Chori programa.
savaitė
lanko
mokyklų
ir,
ant
VardM ......................
Albertas K Petraitis.
Adreaaa ....................................
stai juda, bruzda, kad surengalo, dar maža ko išmoksta.
Tap dance, akom p. M. VarGeras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau
Siunčiamo per paštą COD
Pinigai grąžinami, Jei
, gus kokį vakarų ir pelnu, o- neckaitei, pašoko L. Jasinaus Gerb. kun. Boreišis pradžio Mokslui nėra galo. Taip pat
sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
nepatenkintas.
žįsta.
rui atšilus, kaip kasmet, su kaitė.
je savaitės buvo išvykęs į ir tikėjimo dalykuose.
Bes Vsn 580-5th Avenue, Nrw Yotk
Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas
rengti išvažiavimų.
Porų gražių duetų, akomp. Youngstown, Ohio, pas kun.
Geriausiai kai vaikai eina
laikraštis.
X Sekmadienį per sumų ‘A- C. Pranaičiūtei, padainavo šo E. Šteigmonų į keturdešimtės į katalikiškas mokyklas. Bet
“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties
kai negalima jiems ten eiti,
vė Maria’ labai jausmingai pistės S. Bukšaitė ir A. Juod- vai. atlaidus.
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
giedojo choristė Agota Juod- snukaitė
tėvų pareiga stengtis, kad
gas.
Duetas piano Daumantienė, J L. Vyčių 102 kp. gegužės nors per keletu metų lankytų
“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
snukaitė, vargonams pritarė
mins,
gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame
muz. J. Čižauskas.
smuiką Valinskienė.
mėn. susirinkimas buvo skait katekizmo pamokas, šv. Pet
daug žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš
X Marijona Viganauskienė Solo M. Širvaitienė, akomp. lingas. Įsirašė keli nauji na ro parapijoj yra užtektinai mo
Lietuvos ir viso pasaulio.
riai. Nutarta šių vasarų reng kytojy; vaikučius galima supaaukojo $9.00 papuošimui fi- C. Pranaičiūtei.
Nebūk be “DRAUGO” — užsisakyk šiandien
ti visų eilę piknikų, kad su skirstyt į klesas pagal jų me
rankučių ant didžiojo alto Piano solo Daumantienė.
“DRAUGAS” metams $6.00.
Malonų duetų sudainavo P. kėlus parapijai ir kuopai pi- tus ir išgalę. Praeituose me
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie
riaus. Nors bedarbė visur sian
Nesirūpink nlešėjltuvoje. Metams $7.00.
tuose sekančios mokytojos ta
čia, liet geraširdžiai žmonės M. Stonkienė ir M. Širvaitie nigų.
mu.
pleiskanomis,
Išbėrimais,
spuogais
nė,
akomp.
C.
Pranaičiūtei.
rnavo
parapijai
vaikų
pamo

Kadangi
Vyčių
kuopa
jau
vis tik gausiai aukoja reika
Ir kitais odos negerumais.
Tik
Solo: art. M. Čižauskienė, senai gyvuoja ir turi daug na- kinimui: Mrs. H. O’Neil, A.
lingiems dalykams.
Tylutė
gauk gydanti antiseptiką Žemo—
X Gegužės 21 d., American akomp. muz. J. Cižauskui. Jos rių, tat nutarta, geresnei at Kem, J. Fitzgerald, E. Ko
saugus.
Aptiekose.
(SeM <•&,
$1.00.
Legion, Miehigan vai. avia dainelės paveikė publikų, todėl minčiai, nusifotografuoti pas bins, D. Soules, M. Breen, G.
2334 S. OAKLEY AVENUE,
cijos skyrius No. 257 išpildė ji buvo išaukta ir daugiau pa uolų kuopos darbuotojų foto- V anLeuvenhage, S. Hurley, OChicago, Illinois
grafų K. Samsonų. Paveikslas (na Niceliūtė, Neilie Baranausprogramų, susidedantį iš de- dainuoti.

EAST SIDE

WEST SIDE

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS

PRANEŠIMAS

Nusa-Tone

PASIRINK SAU GERIAUSIĄ “DRAUGĄ”

“DRAUGAS” PUB. CO.
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Penktadienis, gegužės 2b, 1933
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mojimų, žada tuojau pradėti liai nusidžiaugs ir, pagal iš- murzini, šlakuoti. Ksą, kalta čios poperos, bet labai negrą- paveikslus. “Draugas” pat?
sunaikinto nuo gaisrų Vienuo galę, patys dėsis ir kitus pa- tume spaustuvė, kad įdėjus Į žiai, murzinai, šlakuotai ant padarys klišes ir dar žymiai
lyno sunkų atstatymo darbą, trauks prie gražaus aukotoju laikraštį klišę (cut) jos “ne-paprastos, laikraštinės pope-'pigiau. Jei kas atsius klišę,
Tėvas Brigmanas uoliai imasi būrelio kilniam tikslui, ir tuo-, mazgoja” ir t. p. Čia ne spau-.ros. Taigi, duodant daryti kli-J kuri bua padirbta ne laikSTaŠprie užsimoto darbo. Jis pa- ini pagreitins nukentėjusiam stuv-ės kaltė, bet, taip sakant, šes, reikia cinkografijai nuro- tinei poperai, redakcija tokios
samdė darbininkus, kurie vis-i Vienuolynui skubiau atsistaty * pati klišė, arba, teisingiau,'dyti, kokio ji turi būti, taipklišė3 nedės į laikraštį.
ką valo apie sudegusį vienuo- dinti
T. tų, kurie tas klišes duoda cin- vadinamo, scren’s, arba ant Be to, daugelis iki šiol darė
lyną ir taiso pagrindus naujai
kograt'ijoms daryti. Daugelis kokios poperos ji bus spaus- jtokias klišes, kad savo didumu
statybai. Kaip girdėtis, Tėvas
mano, kad juo brangesnė kli dinama. Paprastam poperui būna per didelės vienai kolumSekmadienį, gegužės 21 d.,
šė, tuo ji laikrašty turi gražiau'klišė turi būti ne daugiau kaip Inai, per mažos dviem kolūinBrigmanas užsimojo tuojau
Moterų Sąjungos 59 kuopa tu
išeiti. Kaip tik priešingai. Kli- 65 lines.
noin. Klišės turi būti vienos,
Anierikos Lietuvių Katalikų rėjo savo mėnesinį susirinki- pradėti statyti koplyčią, kur
vasaros
metu
šv.
Mišios
busi
Šios kolonijos lietuviams Sės daromos žiūrint ne bran- Šiuo tat pranešame, Kad ttuo^dvlejų, trijų ir t. p. kolumflų;
Studentų organizacijos seimas 1U{j Susirinkimas buvo labai
laikomos atvykusiems į Har- 'malonu žinoti, kad Švenčiau- gurno, tik to, ant kokios po- šiol visi, norintieji įdėti asme-Į nei platesnės, nei siauresnės,
įvyks pirmadienį, gegužės mė- skaitlingas ir gyvas
vey’s Lake praleisti atosto- sios Jėzaus Širdies Meilės Ko- peros jos bus spausdinamos, nų, grupių paveikslus į laik- .Tas laikraščiui priduoda gra
nėšio 29 d., Švč. Marijos Lie-'
tuvių Kolegijoje, Thompson, Seimo rengimo komisijos pi- gas. Taip pat manoma staty- ngregaeija įsigija gražius rū< li rangi vario klišė gražiai išeis, raštį, turi redakcijai atsiųsti žumo.
rmininkė Jurkevičienė padarė ti ateities Vienuolyno dalį, ku mus Vienuolynui steigtis. Iki ant geros, brangios, žvilgan-jne gatavas klišes (cuts), bet
Redakcija
Conn.
pranešimą, kas yra daroma riame keletas Kongregacijos pareis į naujus įsigijamus Vie1. Visos studentų kuopos Moterų Sąjungos seimo rei- narių galėtų gyventi.
! nuolyno rūmus, Jo Eminenciprivalo išrinkti ir atsiųsti į kalu. Pranešė, kad svetainė,
m
. ja kardinolas Dougherty BalTodel, šia proga atsikrei- •.
j.
seimą po vieną atstovą nu°; kurioje seimas įvyks, yra jau
tiems Tėveliams pavedė aprūsavo kuopos penkių narių. Šie''užsakyta, tai yra Apreiškimo ^®jna V*8U> 8Jrftdčju. irprie pįn^į Syrijonų Šve. Marijos iš
atstovai,» sendraugiai ir nariai’1 iuvuuuo
Motinos ovcntiau.MVk?
švenčiausios HIPIŲ
airių mo|
pnsuA*etų Leb&no parapij
oje apsi
parapiją ir
ir jjoje
apsi.
mu i te •.1UP’ 'a^
v auk°mia
•
t* rėmėjai turi balsavimo teisę kyklos svetaįnė. Taip pat pra^™ ^^!iaUP1.°8 J^ZaU3
• ' 1
v v t
'dies Meiles Vienuolyno sku- gyventi. Tėvas Vincentas A.
seime.
Ažukas liko paskirtas klebo
Įnešė, kad komisija tarėsi si
ibesnio atstatymo. Tėvas Brig(BE PERSĖDIMO)
2. "Visi atstovai privalo tu- Ferguson Hotel manedžeriu į manas vįg^ savo draugų ir nu, o Tėvas L. Brigmanas šia
rėti raštiškus įgaliojimus, ku-.reikale bankieto, bet. galutinos įprietelių nuolankiai praš(> au. me mieste laikinai užima Šv.
p« <iflr
riuose Kr4u
būtų Dvasios Vn/k
Vado sirv 1Į sutarti
sutarties
dar TipnnnariL
nepadarė. Ta!n
Taip ,kag j “Meilės” prenlimeratas J. Pranciškos de Chantal’iekitų valdybos narių du para- pat šeinio komisija jau kalbu'* siųsti jo vardu sekančiu se tės parapiją, kurios klebonas
jo su choru ir choro vedėju nuoju adresu: Sacred Heart kun. M. Bennett’as kelioms sa
sai.
GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU
_ __.
, ,
,
, i apie koncertą. Numatyta, kad Mcnastery, Alderson P. O., vaitėnis išvažiavo į Bermudų
3. Visos studentų Kuopos pri ,
*
• ,
o,
, ,
C. C. J.
v koncertas įvyks Shenandoah Harvey’s Lake, Pa. Už visus atostogauti.
valo prisiųsti savo įvairius su
High School svetainėje, o ba rėmėjus ir geradarius Švenmanymus, konstitucijos patai
nkietas Ferguson Hotel.
'čiausios Jėzaus Širdies Meilės,
sas raštu kuo anksčiausia prieš
Ekskursija išplaukia iš New Yorko labai patogiu ir gražiausiu
Susirinkime
tapo
išrinktos
Į Kongregacija meldžiasi kas’
seimą Centro Sekretoriui —
laiku, būtent
sekančios
į
seimą
atstovės:
Ierytą
ir
vakarą,
o
kiekvieną
pi.
Mr. St. Vaičaitis, St. Mary’s
va Jurkevičienė, Ona Syvie- rmutinį mėnesio penktadienį
College, Thompson, Conn.
nė, Ona Tvardzikienė, Vero laikomos šv. Mišios bendra vi Tenka ginlėti nusiskundimų,
4. Kiekvienas dalyvaująs
nika Mizerienė, Ona Aiduko- sų intencija.
o kai kurie net rūgoja, kad
seime studentų kuopos atsto
nienė.
Tikimės, kad ta žinia visi vieno, kito dedami paveikslai
vas arba narys moka registra
s
Susirinkimas
seimo
komisi

Vienuolyno bičiuliai ir priete- “Drauge” išeina negražus.
cijos mokesčio 50 centų. Sen
draugiai, rėmėjai ir svečiai jos darbuotę užgyrė ir įgalio
jo, kad toji pati komisija atmoka po $1.00.
spauzdintų tikietus koncerto
Seimo Tvarka
ir bankieto. Nutarta koncertą
10 vai. (Dienos Taupymo turėti rugpiūčio 7 dieną, o baLaiku) ryte—iškilmingos šv. nkietą 8 d.
mišios, laikomos Dvasios Va•"i
Atsižvelgiant Į sunkus laiANT
L
t
do kun. K. Jenkaus, pamoks- kus, programos knygeles for
lą sako kun. J. J. Kripas
S H LE POW ( bz I Ų
moję nespausdinti. Programa
11 vai. Seimo atidarymas: koncerto bus atspausdinta miŠEIMYNOS LOTO
a) Garbės Pirmininkas kvio meografu. Oaiutina programa
čia Dvasios Vadą atkalbėti vakarienės ir koncerto bus vė
maldą;
ŠV. KAZIMIERO KAPINĖSE
liau paskelbta, kada komisija
b) Malda;
galutinai visa sutvarkys.
c) Centro pirmininko kalba;
Ona Syvienė,
Įvyks ateinančią nedėlią gegužės 26 d., 2:30 vai. po
d) Barbės ir darbo prezidiu
sekretorė 59 kuopos
•M* H”-.
piet. Šventinimo apeigas atliks Jo Malonybė pralotas
mo ir komisijų rinkimai;
kun. M. L. Krušas, Šv. Jurgio parapijos klebonas.
e) Sveikinimai.
___
Ant paminklo yra atvaizduota ŠVENTOJI ŠEI
12:30 vai. pietūs.

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS
SHENANDOAH, PA.

A. L, K. STUDENTŲ OR
GANIZACIJOS SE MAS

įI

r

■
i

EASTON, PA.

KELIAUKITE TIESIOG Į KLAIPĖDA

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija

FREDERIK VI

PRAŠOME ČIA PA
SKAITYTI

BIRŽELIO 3 DIENĄ

PAMINKLO PAŠVENTINIMAS

HARVEYS LAKE, PA,

!
I1

1:45 vai. p. p. antrasis po
sėdis.
Gegužės 17 ir 20 dd., su ge
-a) Centro Valdybos narių rb. Tėvu L. Brigmanu atlan
pranešimai raštu;
kėme Švenčiausios Jėzaus Ši

MYNA — JĖZUS, MARIJA ir JUOZAPAS ŠVEN
TAS.

b) Paskaita;
rdies Meilės Vienuolyno griu
c) Nutarimų bei rezoliuciją vėsius. Liūdna ir griaudu žiū
priėmimas;
rėti į trijų gaisrų sunaikintą
d) Centro Valdybos rinki Vienuolyną, kurs prieš pusę
mai;
metų žavėjo kiekvieną keleivį
e) Seimo uždarymas.
ir į kurį lietuvių išeivija žve
Visi studentai-ės, sendrau- lgė, kaipo religijos ir kultūros
giai, rėmėjai, visuomenės va- , židinį. Šiandien gailiai žvelgi
dai, kurie yra susirūpinę mū- vien tik į griuvėsius ir pelesų tautos ateitimi, yra nuošir nūs.
džiai kviečiami dalyvauti šia Tačiau, Tėvas Brigmanas,
me lietuvių šviesuomenės ne po sunkios ligos žymėtinai supaprastame ir iškilmingame tvirtėjęs sveikatoje, kupinas
susivažiavime.
giažių vilčių ir didelių užsi-

Per mano žmonos a. a. Felicijos pagrabą ir per
metines sukaktuves esu patyręs daugelio giminių,
draugų ir pažįstamų užuojautos ir išgirdęs prietelingų suraminimo žodžių. Nesitikėjau, kad tiek daug pa
lankumo galėčiau susilaukti savo giminių ir pažįsta
mų tarpe. Taigi ir dabar drįstu visus kviesti į savo
šeimynines apeigas nedėlioj, gegužės 28 d., 2:30 vai.
popiet Šv. Kazimiero kapinėse. Už atsilankymą' išanksto tariu širdingą ačiū.

Į paminklo pašventinimo apeigas širdingai kvie
čiu atsilankyti visas gimines, draugus ir pažįstamus.

S. SHLEPOWICZ
Pastaba: — Minėtą paminklą statė Roselli Bro
thers, išdirbėjai marmurinių ir granitinių paminklų,

Važiuoti tiesiog į Klaipėdą be jokio persėdimo, reiškia išvengti
daug vargo, kliūčių, ypač važiuojant su šeimynomis^ vežantis dau
giau daiktų. Tuo pačiu paremiame ir Lietuvos vienintelį uostą Klai
pėdą. Žinant, kad laivas “Frederik VIII” yra labai švarus, gražus
ir su visais moderniškais įrengimais, dėl to ekskufsantai turės sma
gią ir linksmą 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” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 So. Oakley Avė.,

manzoliejų, ant kapinių kryžių ir stovylų. Dirbtuvė
prie Mount Carinei kapinių, Hillside, III.

Kun. K. Jenkus,

Dvasios Vadas.
I

Pranas Būblys,

Garbės Pirmininkas.

OUR OFFICE

Jonas č. Morkūnas,
Pirmininkas.
Kun. K. Urbonavičius,
Vyriausia Redaktorius.
Pranas E. Galinis,
Iždininkas.
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Kasys Vengras,
Vice-Pirmininkas.
Stasys Vaičaitis,

A

Raštininkas.

O

Izabelė Leščinskaitė-,

Finansų Raštininkė.
Jonas P. Pilipauskas,
Redaktorius.
Judsag B. Laučka,

C

Administratorius.

I

. ..

L-R

Chioago, III.

Penktadienis, 'gegužės 26, 1933

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

paremti gražų tikslų. Jei su-'Marijonų Kolegijos Rėmėjų 19
sirinksime visi skaitlingai ir į skyrius. Del įrengimo piknipraleisime po kvoterukų, pa- . kelio ir nupirkimo įvairių gra
sidarys krūva pinigų ir nesiju • žiu dovanų visi nariai aukojo
sime nė kiek nuskriaustais. .. ' po 25c.

čios stogo lėšoms padengti. Bi-,
LIETUVIAI DAKTARA
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
iželio 4 d. piknikėliui vado-',
vaus jaunųjų mergaičių soda-’ Oriso: Tel. Caluniet 4030
Res. and Offio*
Office Phone
2169 So. Leavltt St
gy 'Rea.: Tel. Hemlock 8286
Prospect 1028
licija, o birželio 11 d.
Canal 0706
Vardo dr-ja. Žiūrėsime, kurie
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
Prašome ir visų, pagal is- kuriuos “subytins”. ParapiMuzika bus geriausia tai
3147 So. Halsted St.
PHYSICIAN AND SURGEON
galę,
prisiųsti
dovanėlių?
Ii™
j
iečiai
K
“
nksto
kviečiami
paAl. Metricks orkestrą.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vak.
2403
W. 63rd St., Chicago
Rcsidencijog Ofisas: 2656 W. 69tb St.
Lauksime svetelių iš visur reikalinga prie Bingo žaidimo. rtU1“ žiuos P‘k"iku8Valandos: 10—12 ryto
OFFICE HOURS:
Seredomis ir Nedėliomls pagal sutarti
S to 4 and 7 to 9 P. M.
ir visus patenkinsime. Įžanga Vukelicli’ų šeimyna, 2341 W.
Bunday by Appolntment
23 pk, aukojo dvi giedančias LIETUVIAI DAKTARAI:
Tel. LAFAYETTE 7650
25c.
Rep.
HEMLOCK 8161
kanarkas. Mažeikių šeimyna
T*L LAFAYETTE 1067
prisiuntė dovanų, kurios tin
A. RACKUS Gydytojas ir Chirurgas
(Naryauckas)
ka prie naujo Rūtos darže šu DR.
GYDYTU JAS, CHIRURGAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4140
Archer
Avė.
linio svečiams pavaišinti. Lau
2426 West Marąuetts Road
X—SPINDULIAI
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
VALANDOS:
kiama ir kitų parapijonų do
3051 W. 43rd St.
9 Iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
Res. 2136 W. 24th St.
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
vanų ir atsilankymo. Pelnas (Pri* Archer Ava. netoli Kedale)
TEL. CANAL 0402
Rea 6466 8. MAPLEVVOOD Z VE.
Valandos: nue S iki • »*L vakare
eina bažnyčios naujo stogo ap
Ir nedėliomis
sutarties
mokėjimui.
Rengėjai
Teh Lafayette 5793
X Aušros Vartų parapijos
PHONE GROVEHILL 0027
Moterų ir Vaikų ligų
|
pirmas pavasarinis piknikėlis
Valandos: 2-4; 7-0 P. M.
Trečiadieniais
ir
sekmad.
susitarus
Specialistė
X Parap. darže vienas po
bus savam Rūtos darže geguVai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
4145 ARCHER AVĖ.
žės 28 d. Pikniko rengėjai yra, kitam įvyks piknikai bažny.Office: 4459 S. California Avė.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7837

RADIJO STOTIS AJJ
Viešoji rinkliava įvyko ge
gužės 21 d. Rinkliava gerai
X Visų Šventųjų draugija
pavyko. Garbė mergaitėms ir
moterims, kurios ty. dienų pa rengia šaunų ir nepaprastai
gražų vakarų, sekmadienį, ge
sišventė rinkimui aukų.
Štai, surašąs, kuri kiek su gūžės 28 d., 7:30 vai. vakare,
rinko. P-lė Mikuliūtė jau nebe parapijos svetainėje.
pirmi metai renka aukas. Šiais Nepaprastui gražu vadinu
dėl to, kad Ciceroje dar nebumetais surinko daugiausiai.
H. Mikuliūtė $16.00; A. Pe vo loštas toks veikalas, kokį
sekmadienį.
Veikalas
tkienė 15.39; V. Stepuleviėie- loš
nė 12.83; A. Nikrošiūtė 10.39; “Spooky Tavern” (angliškai),
F. Petraitis 10.32; O. Salu- o kitas veikalas (.lietuviškai)
kienė 18.36; S. Kucius 7.62; A. “Jaunikio išsirinkimas” Tai
Rokus 7.10; H. Petkiūtė '6.71; gi visiems verta pamatyti, yM. Raudeliūnienė 6.25; Norvi pač jaunimui ir linksmai laikų
las 6.10;
V. Simanauskaitė praleisti.
6.09; A. Stancikas 5.85; A.
Kam važiuoti į miestų, kad
Galinskienė 5.67; N. Jančiaus čia pat galima gražų veikalų
kaitė 5.36; A. Jakštaitė 5.35; pamatyti.
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas
Nedėliojo pagal sutartį
Ofiso vai. kiekvienų dieną nuo 9 iki
•859 80. WESTERN AVĖ.
V. Vaišvilienė 5.08; O. Rudai Rengimo komisija kviečia
12
ryto
(išskyrus
seredomi's).
Taipgi
GRABORIAI:
Chicago, UI.
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais Tel. Oflao Ir Rea Grovehill 0617
tis
LIO e5.00; A. Puikis 5.00; E. Žu- visus atsilankyti. Tikietų kai
• 917 S. Waahtenaw Ava.
ir Ketvergaia
Phone PULLMAN 6866
ritau:
auskaitė 4.79; P. Litvinavi- na tiktai 25c.
Rez. Tel. Hyde Park 3305
LACHAVICH Telefonas Yards 1138
ė 4.72; M. Zimantaitė 4.70;
IR SONOS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Rekašienė 4.67; A. JudikiDENTISTAS
8428 Weat Marąuette Road
LIETUVIS
GRABORIUS
30
East
llith
Street
nas 4.54; K. Kisminaitė 4.52;
VaL: 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. S-l* ryto
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. Oraborius ir Balsamuotojas
Prie T. M. C. A~ Roseland
Nedėlioj susitarus
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
B. Žemaitaitė 4.42; E. Tunko
Gazas, X-RAY, eto.
darbu busite užganėdinti
Turiu
automubiUng
visokiems
lienė 4.22; M. Nebereizienė
Tel. Canal 2616 arba 2516
Boulevard 7689
Phone Canal 6122
(M. D.)
2314 W. 23rd PI., CUcago
reikalams. Kaina prieinama.
Rea. Hemlock 7691
4.19; F. Bulina 4.14; A. BerDR. S. BIEŽIS
SUGRĮŽIMĄ
3319 AUBURN AVENUE
iini 4.10; C. Deikontas 4.04;
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.
1439 S. 49th Court, Cicero, Iii.
M. Paseckienė 4.01; L. Kubelis
Chio&RO. PI
2201 W. Ceimak Road
TEL. CICERO 6927
Ofiso valandos:
DENTISTAS
3.56; A. Dapkus 3.55; M. Mi
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak.
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
4712 So. Ashland Avenue
8eredomis ir nedėliomls pagal sutarti
šeikienė 3.34; P. KasiulaitiePhone Boulevard 4139
1 Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
Nedėliomis pagal sutartį
REZIDENCIJA:
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
nė 3.20; A. Aleksandravičienė
CHICAGOJE
6631
S.
California Avė.
Ofiso telef. Boulevard 7820
DR. MĄRGERIO
X Gegužės 28 d., Šv. Juo
Laidotuvėms patarnauju geriausia Ir
3.06; P. Sebeekienė 2.95; B. Gri
Namų telef. Prospect 1930
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
Telefonas Republic 7868
PRANEŠIMAS
zapo draugija minėjo 20 metų
sau prie grabų išdlrbystės.
galiūnienė 2.94; O. Sličkienė
Persikėliau 1 erdvesne Ir patogesni Phone Boulevard 7042
OFISAS
GRABORIUS
jubiliejų nuo įsikūrimo. Ta
vietą
• 68 VVEST 18th STREET
Tel. Canal 0257 Res. I’rospect 6659
2.91; M. Andrijauskienė 2.90;
Tel. Canal 6174
S325 SO. HALSTED ST.
proga 7 vai. vakare, parap.
Musų patam avi ntas
▼ai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų to
Jankauskaitė 2.87; A. Zalkiūtė
visuomet sąžiningas ir
nuo 6 iki 8 vakare
svetainėje rengia šaunij ban nebrangus, nes neturi
A
Šventadieniais nuo 10 Iki 12
2.80; I. Misger 2.68; J. M.
me Išlaidų užlaikymui
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
kietų su įvairia programa. Pro skyrių.
Phona BOULEVARD >488____
Gydytojas ir Chirurgas
2.53; P. Gumuliauskienė 2.51;
arti 47th Street
LIETUVIS
GRABORIUS
1821 SOUTH HALSTED STREET
1 gramoj dalyvaus dainininkaiVai.:
nuo
9
iki
8
vakare
Nauja, graži ko
W. Vanagaitė 2.47; V. SriuDidelė graži koplyčia dykai
SeredoJ pagal sutartį
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava
kės E. Rakauskienė, Stupuraibaitė 2.45; J. Stancikas 2.40;
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
plyčia
dykai.
Tsl.
Canal
6129
718 WEST 18th STREET
i tė ir kiti. Be to, kalbės: dr.
6 iki 8:30 vakare
J. Žilvitis 2.37; A. Naniskas
Tel. Roosevelt 7532
3307 Auburn Avenue
Rakauskas, A. Mališauskas,
2.28; Gribauskaitė 2.25; C. Kidr. Atkočiūnas ir J. Stupuras.
DENTISTAS
škiinas 2.15; A. Valančius 1.87;
Reikia pažymėti, kad Šv. Juo2201 W. Cermak Road
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
M. Kelpšienė 1.54; S. Wncįju(Kampas Leavltt St)
«Otpo dr-ja yra kibli savo dar
Valandos: Nuo 9 Iki 19 ryto
4142 ARCHER AVENUH
sak 1.52; V. Naruševicienė
bais ir visados remia parapi
Nuo 1 Iki S vakare
GRABORIAI
1.50; C. Sodeika 1.50; K. GilTeh Virginia 0038
Šaradoj pagal sutarti
LIETUVIS AKIŲ
jos reikalus, už tai yra verta
Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinama*
vidienė 1.15; J. Stulginskas
SPECIALISTAS
už NAUJĄ MAŽESNI KAINA
Tel. Grovehill 1595
| paramos.
LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
Palengvins akių jtetupimą, kuris Dr. C.K. Kliauga
I. 14; K. Navurskaitė 1.06; B.
esti priežastim galvos skaudėjimo,
30 Metą Skirting-o Pat.urna.vimo.
Vakarienėj dalyvaus visos
DENTISTAS
svaigimo, akių aptemi'mo, nervuotuPečiulis 1.03; B. Beketas 1.00;
Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavfmo
mo, skaudamą auių karštj.
Nuimu
2420 W. Marąuette Road
kitos draugijos.
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
cataraetus. Atitaisau trumpą regystę
Z. Šematulskis .79; A. Mila
Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
arti Western Avė.
5340 SOUTH KEDZIE AVENUE
ir tolimą regystę.
Valgiai ir gėrimai bus pri
Seredomis po pietų ir Nedėldieniala
Valandos: nuo 9 iki 9
šienė .77; P. Navurskienė .75.
Prirengiu teisingai akinius visuose
tik susitarus
rengta kuo skaniausi, nes ko
atsitiki'muoso,
egzaminaviinas daro
Phone Hemlock 7828
2422 W. MARųUKTTE ROAD
A. Miltinaitė .61; A. Gumumas su elektra, parodančia mažiau
misijoje dirba pasižymėję vei
sias klaidas.
liauskaitė .58.
Specialė atyda atkreipiama moky
ĮVAIRŪS
DAKTARAI
kėjai: Ant. Žitkevičius ir K.
klos vaikučiams.
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Viso surinkta $263.50.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
Alvinskas. Įžanga tik 50c. as
Ofiso: Tel. Victory 6893
ro. Nedėliomls pagal sutartį.
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
Prie progos Labdarių 3 kp. meniui.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU
Rez.: Tel. Drexel 9191
valdyba širdingai dėkoja vi
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
X Geg. 29 d., 8 vai. vaka
Gydytojas
ir
Chirurgas
Daugeliu atslL'kliuų akya atitaiso
soms rinkikėms už jų didelį re, parapijos svet. įvyksta la
mos be akinių. Dabar kainos perpus 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
pigesnės,
negu buvo. Musų
pasišventimų. Ačiū klebonui bai linksmas balius ir šokiai
pigesnės, kaip kitų.
Tel. Yards 0994
INCORPORATED
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
4712 S. ASHLAND AVĖ,
kun. H. J. Vaie.ūnui, kurio pa uždarymui šio sezono šokių.
Henry W. Becker
Rezidencijos
Tel.
Plaza
3200
Tek Boulevard 7589
stangomis
Ofisas 3102 So. Halsted St.
(Llcensed Embalmer)
„ , buvo
,, , gautas . leidi-į Vakarų rengia parap. komiteVALANDOS:
Kampas 31st Street
mas. Gerb. klebonas taip pat tas parap. naudai.
Nuo 10 iki 12 dieną
3238 S. HALSTED ST.
CHICAGO, ILL.
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v.
Tel. Yards 1829
Nuo 2 iki 3 po pietų
daug dirbo, kad rinkliava bū Nuoširdžiai kviečiame į šį
Nedėliomis fr šventadieniais 10—12
Nuo 7 iki 9 vakare
tų sėkminga.
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną
balių atsilankyti mūsų bran
Res. Phone
Office Phone
Dėkingi esam visiems, kurie gius draugus, biznierius, proEuglewood 6641
Wentworth 8006
LIETUVIS AKIŲ 8PECIALISTAS
davė automobilius tai dienai, fesijonalus ir visus vietinius
būtent daug dirbo jaunas biPerkėlė savo offsą po numeriu
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
ierius A. Petkus, J. Vaiš
4729 SO. ASHLAND AVĖ. 7850 S. HALSTED STREET
ias, A. Sroginas, A. Liutkus,
SPECUALISTAS
ROOM 210
Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
GRABORIUS
Vai. 2-4 Ir . 7-9 vai. vakare
LIETU V I Ų
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Dekantas, M. Sriubas.
756 WEST 35th STREET Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Koplyčia Dykai
Širdingai ačiū šeimininkėms,
Tel. Ofiso Boulevard 6918-14
Kampas Halsted St.
pietų: 7—8:30 vai. vakare
GRABORIŲ ĮSTAIGA
4830 WEST 15th STREET
Rea Victory 2*49
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8
kurios daug dėjo triūso ga
Nedėliomls 10 iki 12
Cicero, Illinois
Nedėliomis:
nuo
10
iki
12
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų ėu savo nnpi
Telefonas Midway 2880
mindamos užkandžius, būtent Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų,
M. Laurinaitienė, M. Česienė,
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
756 W. 35th STREET
Office;
Rea:
Rakauskienė, B. Kučienė, R. TeL Lafayette 8572
Ofiso vai.: nuo 1-2: nuo 6:80-8:86
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Victory 2284
Beverly 0081
J. Llulevičius
Reikalai esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
Stulgienė.
Tel. Cicero 1246
X—RAI
Pritaikyme akinių dėl visokią
Graborius
Dr.
JOHN
F.
RUZIC
namus
ir
atveš
į
mūsų
įstaigų,
kur
galėsite
pamatyti
Ačiū visiems biznieriams, ku
akių. Ekspertas tyrimo akių
Ir
PHYSICIAN AND SUROEON
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir nž tų
Balsiam uotojas
ir pritaikymo akinių.
rie aukojo tai dienai valgius.
3046
Wentworth Avenue
patarnavimų
iums
visai
nieko
nereikės
mokėti,
nežiū

LIETUVI8 DENTISTAS
Patarnauja Chi
Vai.:
2 to 4 ir 7 to 9 P. M.
Mes jūsų niekados nepamir
cagoje Ir aplellnrint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
Vai.; kasdien nuo '10 v. ryto Iki 9
Ketv. Ir 8ekmad. pagal sutarti
kėje.
valandai vakar*
šim.
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius. kuris
Nedėliomls Ir Šaradomis susltaroa
Didelė Ir graži
Chicago, III.
4847 W. 14th St Cicero, HL
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
Ačiū parapijos komitetui ir
Koplyčia dykai
Phona: Hemlock 6706
patarnautoju.
Dykai
Keturios
Moderniškos
Koplyčios
kitiems vyrams, kurie daug
4092 Archer Avė.
DU šermenų. Paiaakite KUDKIKĮ pirm sega kreipdirbo tų dienų. Prašome dova
ritės kur Utar.
noti, kad visų pavardžių ne
galima suminėti, nes tai už
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
OPTOMETRISTAS
Kapitonas
Specialistas ii
imtų daug vietos.
VEDĖJAS
Pasauliniame
kare
Rusijos
1801 S. ASHLAND AVENUE
Labdarių 3 kuopos valdyba: 1646 WEST 46th STREET
Tai. Boulevard (298—1418
Ų
IR
MOTERŲ
Pirm., K. Sriubiene,
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk-1
KAIP V1S1REN 4JU8IOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
JU8Ų GRABORIUS
Tai. CICERO 294
Speclallėkai gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krau
Rašt., J. Vilkas
Stas.
Pastebėkit
mano
iškabas.
Didysis Ofisas
jo, odos, Ilgas, žaizdas, reumaliimą, galvos skausmus, skausmus nuga

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

DR. F. G. WINSKUN AS

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOS,
WEST SIDE

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. V. S. NARES

DR. A. Ji JAVOIŠ

DR. J. W. KADZEWICK

r>

STANLEY P. MAŽEIKA

CHICAGOJE

DR, P, P. ZALLYS

PRANEŠU

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. M. T. STRIKOL'IO,

ŽINIOS išššJetro ir
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

DR. G. Z. VEZELIS

S. M. SKUDAS
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DR. P. Z. ZALATORIS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. T. DUNDULIS

EUDEIKIS IR SŪNUS

DR. A. L. YUŠKA -

DR. MAURIGE KAHN

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:

DR. A. A. ROTH

DR. G. SERNER

ANTANAS PETKUS

DR. CHARLES SEGAL

Seniausia ir Didžiausia

DR. A. R. McCRADIE

DR. A. J. RERTASH

25 METŲ PATYRIMO

DR. GUSSEN

DR. JOHN SMETANA,

I,J,ZOLP

Eudeikis

* *• *

GARSINKINTES
“DRAUGE”

SYREVVICZE

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 116.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 8. BOth Ava, Cicero, Lh

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

Valandos nuo 9:30 ryto ild
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Daktaras

WISSIG,

roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia tr persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų ir Išgydė tūkstančius ligonių Ca’nimas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 19 valandos ryto iki 1
valandai Ir nuo I—t valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto tkt 1 vai.
4200 O KMT ė«lh KT .
kampas Irolrr Are.
Tai. Oravford UTS

I
Penktadieni.-, gegulės 26, 1933
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Dievo Apvaizdos Par. Metinis Piknikas I
.
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Sekmadienvie, Gegužio 28 d., 1933
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KVIETIMAS

gija, kuri nutarė ruošti “basket” piknikų birželio 25 d.
Marąuette Parke. Reikia tikė
tis, kad jos pavyzdį paseks ir
kitos draugijos.

X Komercijos ir pradžios
Ateinantį sekmadienį gegu mokyklų mokslo metų užbai
žės 28 d. Vytauto darže įvyks gos programa ruošiama biržejlio 11 d. Prie šito gražiausio
Dievo Apvaizdos parap. meti
įmetu vakaro jau gerb. Seselės
nis piknikas.
Todėl, širdingai kviesdamas luvina savo mokinius. Vaike
liai pasiryžo padaryti šitų va
savo gerb. parapijomis, nega
liu taip pat užmiršti senų, t. karų kuoskaitlingiausiu. Lau
K.
y. buvusių aštuoniolikiečių ir ksime.
šiaip mūsų draugų. Tiesa, astuoniolikiečių jėgos per dauge
lį metų mažėjo, bet jie yra tu
rtingi savo bičiuliais — oldtaimeriais, kurių daug yra vi
sose kolonijose. Taigi jiems
visiems siunčiu širdingų pa
X Labdaringos Sųjungos 1
kvietimų dalyvauti su mumis
kuopos mėnesinis susirinkimas
šitoje parapijos pramogoje.
įvyks gegužės 26 d., vakare,
Kun. I. Albavičius
po gegužinių pamaldų, para
X Mūsų parapijos metinis pijos svetainėje. Visi nariai
piknikas jau čia pat. Viskas nuoširdžiai kviečiami ateiti,
yra paruošta, tik laukiame gra nes turime daug svarbų reika
žios dienelės ir gausingo sve lų svarstyti. Nepamirškite nau
čių atsilankymo. Nesiklauskite jų narių atsivesti.

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS
PARAPIJOS, T0WN
OF LAKE

moA^TA^^cRA^omKacEROAVE

.

11•

Visus čikagiečius, ypač senus aštuoniolikiečius širdingai kviečiame KLEBONAS ir RENGĖJAI.

Lauksime daug kambarių užkandžiams,
įvairiems žaislams ir susirin
kimėliams.
X Gegužės 20 d., Šv. Kry
Atidarymo dienų svečių bu
žiaus parapijoje p-lė J. Gursvo ypač daug vakare. Tų syk
kaitė ištekėjo už J. Grikšo. Ba
buvo ir muzika ir bendra va
žnyčia buvo puošniai gėlėmis 1
karienė. Visi džiaugėsi jaukia
išrėdyta. Gerb. klebonas kun.
vieta ir linkėjo p-nui Smith’ui
A. Skripkus surišo juos Mote
geriausios kloties. Ten buvęs
rystės Sakramentu ir pasakė
įspūdingų pamokslų. Per šliūbų giedojo Šv. Cecilijos cho
ras; solo giedojo A. Peržinskienė. Vestuvių pokylis įvyko
‘ ‘ Draugo ’ ’ vajaus pirmųjų
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. dovanų laimėjusi, kuo širdin
Halsted St. Visi linksmai ve- giausiai dėkoju savo prieteseliojo net dvi dienas.
liams, pažįstamiems ir drau
Geriausios kloties pp. Gri- gėms iš Melrose Parko, Maykšams naujame luome. K.Y.Z. vroodo, Belwoodo, Greenwoodo, Auroros, Cicero, Bridge
IS ŠV. KAZIMIERO
porto, Brighton Parko ir MarKAPINIŲ
ketparko, kurie man pagelbė
jo virš 3 milijonų balsų su
Šv. Kazimiero kapinėse jau rinkti. Tokį skaičių padaryti
baigiama prisirengti prie De- pati viena jokiu būdu nebū
coration dienos iškilmių gegu čiau pajėgus.
5000 DIENRAŠČIO “DRAU
žės 30 d. Šiuo pavakario laiku
Turiu tiesų pasakyti, kad be
GO” PIKNIKO TIKIETŲ
šitas mirusiųjų miestas labai jūsų, maho draugės ir drau
BUS PARDUOTA PRIEŠ
gražiai atrodo. Kasdien šim gai, nebūčiau jokiu būdu to
PIKNIKĄ
tai žmonių aplanko savo bra kio aukšto laipsnio pasiekus
ngiųjų kapus ir stengiasi tai ir gavus pirmųjų dovanų, ku
Didysis “Draugo” piknikas
dienai juos papuošti. Šįmet de ria ateinančiais metais, kad
bus liepos 9 d., Birutės darže,
dama pastangų tas iškilmes Viešpats gyvų laikys, manau,
j 79 ir Archer avė.
kuogražiausiai suruošti, nes pasinaudoti ir savo gimtųjų
. Tikietai jau išdalinti po kodaromas sykiu paminėjimas 30 šalį Lietuvų atlankyti.
llonijas veikėjams ir kvieslia
metų šitos brangios įstaigos
Dėkoju “Draugo” Admini
ms platinimui. Perkant iš an
sukakties.
stracijai, kuri mane pakvietė
ksto, 25c., darže 35c.
prie darbo ir vajaus vedėjui,
NEPAPRASTAS PA
kursai nuolatos skatino ir ra
MINKLAS
gino nenuilstamai darbuotis ir
pirmyn irtis spaudoje, garsi
Šv. Kazimiero kapinių lan
nant mūsų visų vajininkų ba
Šv. Kazimiero Akademijos
kytojai dabar turės progos pa
sus.
Rėmėjų Dr-jos nepaprastas su
sigrožėti nauju nepaprastai
Tat,
priimkite,
brangieji,
sirinkimas įvyks penktadieny
gražiu paminklu, pastatytu
ant p-no Shlepowicziaus šei mano nuoširdžius linkėjimus gegužės 26 d., 7:30 vai. vak.
myninio loto. Tai yra papuo Jums visiems turėti didžio punkt.

PRANEŠIMAI

PASISKAITYKITE!

NUOŠIRDI PADĖKA

mėsai rūkyti, todėl dabar viskas kuo puikiausiai ir
kuo skaniausiai padirbta. Taip pat faunoje visados
galima įsigyti šviežio pieno, s€rių, 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 farmos. Lauksime.
BROLIAI MARIJONAI

“ROOSEVELT 7790 ?”
ii

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.”

Paminklas atvaizduoja Šve
ntųjų Šeimynų — Jėzų, Mari
Priimkite šiuos mano padė
jų ir Juozapų šventų.
kos žodžius, kuriuos iš širdies
Paminklų pastatė Roselli noriu išreikšti per dienraštį
Brothers, Hillside, IH.
Rep. “Draugų”. Buvau staiga su
sirgęs ir nugabentas į Šv. Kry
ATIDARĖ PALM GARDEN žiaus ligoninę kovo 23 dienų.
Dr. A. R., MdCradie padarė
Brighton Park. — Praėju? j sėkmingų apendiko operacijų.
šeštadienį p. p. Smith, plačiai Dabar jau esu sveikas.
žinomas biznierius, atidarė
Taigi, pirmiausiai reiškiu
Smith’s Palm Garden. Vieta padėkų Dr. A. R. McCradie,
yra greta Peoples Furniture 7850 S. Halsted Street, už ge
kompanijos krautuvės. Minė
rų operacijų ir rūpestingų prie
tų dienų buvo grand opening žiūrų, sesutėms ir slaugėms už
ir svečių buvo daug. Vieta ygerų patarnavimų. Dėkoju ge
ra puikiai išdekoruota, turi rb. kunigams: P. Katauskiui

~ JOHN B. BORDEN

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

Utarnlnko. Ketverto tr Subatos
Vakarai* 7 Iki •
Telefoną*

A,.

Sv. Jurgio parap. birž. 4 ir
rugp. 20.
Šv. Kryžiaus parap. birž. 25
ir rugp. 27.
Nek. Pras. P. Š. parap. rug

sėjo 17.

Sv. Antano parap. birž. 18
ir rugp. 10 d.
Dievo Apvaizdos parap. ge
gužės 28 ir rugp. 13.
Sv. Mykolo parap. liepos 30.
Sv. Juozapo parap. liepos 9.
SS. Petro ir Pauliaus parap.
liepos 23.
Sv. Kazimiero parap. liepos

—
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"DRAUGE”

Kun. A. Linkus

B

Pikniko Komisija

VISUS RĖMĖJUS ŠIRDIN
GAI KVIEČIAME
Birželio pradžioje Tėvai
rijonai: kun. V. Kulikausku
Amerikos Marijonų Provinci
jolas, kun. L. Draugelis, “Lai
vo” redaktorius ir kun. dr. J.
Navickas, Kolegijos Direkto
rius, išvažiuoja Kongregacijos
reikalais į Romų, o iš ten į
Lietuvų.

JAU EINA PRISIRENGI
MAI PRIE DIENRAŠČIO
“DRAUGO” PIKNIKO
“Draugo” pikniko rengimo
komisija su visais Chicagos
ir apylinkių parapijų koloni
jų draugijų organizacijų vei
kėjai darbuotojai stoja į dide
lį darbų “Draugui”, platin
dami pardavinėdami ateinan
čio pikniko tikietus. Pikniko
prirengimas neapseina be iš
laidų. Rendos už daržų reikia
virš šimto, muzikantams apie
40, restoranui skanumynai pe
rkant apie šimtų, prie ratų
gražios dovanos, cigarai, čiungumai, skanios lietuviškos ir
amerikoniškos saldainės, šalti
gėrimai, taip gi daug kainuo
ja. Norint piknikų gerai pri
rengti reikia daug gerų ir pa
tyrusių darbininkų, kvieslių
surasti, kad lankytųsi po na
mus pas biznierius platinda
mi pardavinėdami pikniko ti
kietus, kviesdami svečius at
silankyti; neturtintiems kata
likiško laikraščio pasirūpinti
užrašyti, išaiškindami geros
spaudos naudingumų. Taip gi
pas visus prašydami paramos
prirengimui pikniko. Taip pri
sirengus pikniko sėkmės bus
geros, kad geriau pasitarus,
kad būtų lengviau veikti kvie
čiami visi kolonijų veikėjai,

Marijonų Kolegijos 19 sk.
ir Chicagos Mar. Kol. Apskri
tis, gegužės 29 dienų, Aušros
Vartų parap. svetainėje, 2323
W. 23rd PI., Cbicago, III. re
ngia mūši} nenuilstantiems da
rbuotojams išleistuves — ar
batėlę. Tat, rengimo komisija
nuoširdžiai kviečia Kolegijos
Rėmėjus atvykti į išleistuvių
vakarėlį, kame turėsime gra
žų programėlį ir pagerbsime
savo dvasios vadus.
Rengimo Komisija

Skaitykite ir platinkite

dienraštį “Draugę”

fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

OKSAS EXPRESS “
Kraustau Rakandus, Planus už pi
giausias kaina*. PaSaukit Lafayette
8980

J.

OKSAS

2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME
Lietuvos Laisvė* Bonus, Pirmus Morgičlua Namua. Farmas lr Bisnius vi
sose valstijose. Taipgi darom lval-_
rius legalius dokumentus, kaip t
pirkimui arba pardavimui. Pasine
doklte musų apie 20 metų plač
patyrimu blsnyje lr teisingu pat
navlmu. tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANGE GO,
6755 S. Western Avenne
Chicago, III.
Tel.

GROVEHILL

1088

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

Lietuviškus

PUBLIC

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
AGENTŪRA
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
LAIVAKORČIŲ

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Phone CANAL 4124

Tel.

t

LAFAYETTE 1083
FIRST

CLASS

WORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHAULING and REPAIRING
Phimhlpg — Hcatbig — Senrrrage — Ga* Work
CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET

ii

remkite visus tuos pro

Gimimo P. Š. parap. birž.

11 ir rūgs. 3.

ir F. Jurgaičiui už aplanky
mų. Nuoširdžiai dėkoju gimi
nėms, draugėms ir draugams
ADVOKATAS
už aplankymų, gėles ir dova
105 W. Monroe Si., prie Clark
nas. Visiems tariu širdingai 2.
Telefoną* State 7440
Valandos • ryt* iki B popiet
Labdaringosios Sų-gos gegu
ačiū.
Viktoras Kalvaitis,
2201 W. Cfermak Road
4441 S- Wood St. žės 30.
Panedėlio, Seredos ft- Pėtnyėlos
Lietuvos Vyčių liepos 4.
vakarai* 4 Iki •
Telefonas Canal <122
Visų
Šventųjų parapijos ge
GARSINKINTES
Namai:.0469 8. Rockwell St.
gužės 21 ir rugpiūčio © d.

Jeigu turite namų, lotų, ūkę, biznį pardavimui;
norite kų nors mainytį, 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.

,<Lk

PIKNIKAI VYTAUTO
DARŽE 1933 M.

=

(darbuotojai, “Draugo” agen
tai, platintojai atsilankyti į
susirinkimų Aušros Vartų pa
rap. salėj, gegužės 27 d., 7:30
vai. vak.
Visose parapijose vadai-kvie
sliai pradeda organizuoti pik
niko darbininkus.

NUOŠIRDI PADĖKA.

kas ten bus, nes mes nežino
X Gegužės 30 d. įvyks La
me, ko ten nebus. Taigi iki pa- bd arių Sųjungos piknikas, Vy
simatant Vytauto darže.
tauto parke. Labdarių kuopos
X
Pikniko
šeimininkės šiam įvykiui, kiek galėdamos,
džiaugiasi daug dovanų gavu ruošiasi. Platinami tikietai, re
sios iš mūsų gerb. biznierių, nkamos piknikui dovanos, ruo
kurie taip pat žada skaitlin šiamos tinkamai svečius pasi
gai dalyvauti. Gerb. K. Sabo tikti. 1 kuopa paskirta vesti
nis žada turėti biznierių cho restoranų ir užkandžių stalų
rų.
ir prie ice cream’o. Mūsų kuo
X Atėjus šiltam orui mūsų pos pirm. M. Sudeikienė visu
kolonijos draugijos planuoja tuo rūpinasi, kolektuodama
keletu šeimyninių išvažiavimų. maistų iš biznierių. Mūsų šei
Pirma yra Šv. Vardo vyrų dr- mininkės prikeps kugelio ir v i- šalas ne vien šeimyninio loto, džiaugsmo iš “Draugo” ir
Visos rėmėjos skyrių atsto
o ir viso Šv. Kazimiero kapi “Laivo”, kuriems pas Jus da vės prašomos būtinai atvykti
bar besilankant man bus vil į susirinkimų. Turime svarbų
nyno.
Šito paminklo pašventini ties ir pačiai ateityje atsilan ir nepaprastų reikalų svarsty
mas įvyks ateinantį sekmadie kyti sulaukus naujo sekančio ti. Susirinkimas, kaip visuo
nį gegužės 28 d. 2:30 vai. po spaudos vajaus.
MARIJONŲ FARMOJE Brolis Andriejus turi pa
met, įvyks Šv. Kazimiero AA. SvilpauskLmė
ruošęs puikiausių lašinių, kumpių, dešrų ir įvairių
piet. Šventins J. M. pralotas
kademijoj. Prašom visų nesikitų rūšių mėsos. Nesenai buvo įrengta nauja troba
M. L. Krušas.
vėluoti.
Valdyba

•J -

PARKE

šokių skanumynų.
visų atsilankant.

CHICAGOJE

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

VYTAUTO

IU

CHICAGO, ILLINOIS

F.stimatc* ftu-nMied on reųncst
No Job too large — No Job too smail

