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Rusijoje badas; bolševikai perka grudus
VOKIETIJA PRIEŠ T. SĄJUNGĄ ŽYDŲ 

KLAUSIMU
DANCIGO RINKIMUOSE LAI

MĖJO VOKIEČIAI FAŠISTAI

Kinijai gręsia naujas pilietinis 
karas

BOLŠEVIKAI PERKA 
JAVŲ GRŪDUS

TAI VOKIEČIŲ VIDAUS 
REIKALAS

CHICAGOJE

100 METŲ BAŽNYČIOS 
SUKAKTUVĖS

Pereitų sekmadienį Švč. Ma 
rijos P. parapija, 9 gat. ir Wa 
llash avė., minėjo 100 metų sa 
vo bažnyčios sukaktuves. Pa
maldose dalyvavo ir Jo Emi
nencija Kardinolas Munde
lein. Pamokslą sakė Nasliville 
vyskupas A. J. Smith.

VARŠUVA, geg. 29. - Ži
niomis iš Rusijos, sovietų vy
riausybė dideles javų grūdų 
kiekybes perka užsieniuose. 
Visuose kraštuose pakilo grū
dams kainos. Rusijai gręsia 
didelis badas.

DANCIGE HITLERITAI 
LAIMĖJO

DANCIGAS, geg. 29. — Va 
kar įvyko šio laisvojo miesto 
valdybos rinkimai. Daugumų 
atstovų laimėjo naieonalsocia- 
listai (fašistai). Sekančiu mi
esto prezidentu bus fašistas.

Iki šiol miesto valdyboje vy 
ravo socialistai. Jie rinkimus 
pralaimėjo, šia miesto valdy-i 
boję atmaina lenkai daug su
sirūpinę.

ŽENEVA, geg. 30. - Vokie
tija pagaliau pranešė T. Są
jungos tarybai, kad ji nesi
kištų į Vokietijos vidaus rei
kalus žydų klausimu. Jei vo
kiečių valdomoj Aukštosios 
Silezijos daly padaryta žy
dams kokia nors skriauda, 
Vokietija gali atitaisyti. Bet 
T. Sąjungai padavęs skundų 
žydas F. Bemlieini nėra Sile
zijoj gimęs ir jis to krašto 
žydų vardu neturi teisės kal
bėti.

VOKIETIJA PRIEŠ AUS
TRIJĄ

KOVA PRIEŠ MASONUS

DREZDENAS, Saksonija, 
Vokietija, geg. 30. — Šios 
valstybės ministerių kabinetas 
nusprendė, kad masonij ložų 
nariai negali užimti nė ko
kių valstybėje viešųjų vietų.

BERLYNAS, geg. 29. —
Austrija daug pelno apturi 
iš Vokietijos vizitorių. Dabar 
gi Vokietijos vyriausybė su
varžė >ten tas gausingas vizi
tas — iki 1,000 markių pabran 
gino pasus.

Tai bausmė Austrijai už jos 
veikimų prieš Vokietijos fašis
tus.

ANGLIJA YRA PRIEŠINGA

GALI PAKLIŪTI TEISMAN

VIENNA, geg. 30. - Imta 
veikti prieš žinomąjį Graiki
jos valstybės vyrų Venizelo- 
sų, monarchijos priešų. Jis 
gali būt teisiamas už valsty- 

ės išdavimų.' ė

ATIDĖTAS SKRIDIMAS

LONDONAS, geg. 30. —
Nusiginklavimo kon fe ren ci j < > je 
iškeltas sumanymas, kad 
nusiginklavimo sutartimi būtų 
uždrausta bombinius lėktuvus 
naudoti.

Anglija šiam sumanymui 
priešinasi. Ji sako, kad pasitai 
kius jos kolonijose sukili
mams, būtų neįmanoma be bo 
mbinių lėktuvų sukilėlius mal
šinti.

ROMA, geg. 29. —! Dėl blo
go oro Labradoro ir Grenlan
dijos apylinkėse atidėtas 24 
italų jūros lėktuvų į Chicagos 
parodų skridimas.

PAS ITALŲ FAŠISTUS 
MOKINASI

PREKYBINĖ KOVA

BELGRADAS, geg. 29. — 
Austrija uždarė sienų Jugosla 
vijos kiaulėms. Jugoslavija į i 
tai atsakydama visai Austri
jos prekybai uždarė sieną.

ROMA, geg. 30. — Čionai 
atvyko vienas Vokietijos mi
nisterių. Kalbama, kad jis 
ims paviršutinių pamokų iŠ 
italų fašistų apie fašistinės 
propagandos principus, kas 
vokiečiij fašistų vadams rei
kalinga.

BAIGIA DERYBAS

PARYŽIUS, geg. 30. - 
Prancūzija baigia prekybos 
sutarties reikalu derybos su( 
sovietų Rusija.

Tai dr. W. A. Snellingo, Allentown, Pa., du 9 ir 11 metų 
amžiaus berniukai. Jų tėvas yra sprogstamųįjų medžiagų eks
pertas. Pastarojo karo metu jis dirbo vyriausybei. Jis tuos 
savo berniukus išmokino kaip pagaminti gerą juosvai mėly
nų rašalų rašymui. Berniukai dabar patys vieni dirba ra
šalą, užsiima šia įmone ir ją palaipsniui plečia.

3 MILIJONAI DOL. MO
KESČIŲ

MTLWAUKEE, IVis., geg. 
29. — Per 7 savaites vyriausy 
bė iš šio miesto gavo apie 3 
milijonus dol. mokesčių už a-

KINIJOJ PASIREIŠKIA 
SUKILIMAI

ŠVENTASIS TĖVAS 
DALYVAUS PROCESIJOJE

“PALYDOVĖS” IŠKLAUSĖ 
ŠV. MIŠIŲ

TEISMAS ATMETE NETEISĖTA TĖVO 
REIKALAVIMĄ

NEW YORK, geg. 30. — laikyti nuo pirmosios šv. Ko-
Prieš šešerius metus mirė manijos. Jis reiškė noro, kad 
Mrs. Catlierine Hausler iš mergaitė būtų liuterionė. 
Hicksville, L. I. Mirusi pali- Į Kadangi tos jo pastangos 
ko savo vyrui Ch. Hauslerui buvo tuščios, jis kreipės į vy- 
trijij savaičiij amž. kūdikį Į riaušių jį valstybės teismų, 
mergaitę. Tėvas kūdikį aplei- Teismas atmetė jo reikalavi- 
do. Tad jį auginti paėmė mi- mą ir nusprendė: 
tusios sesuo — teta. ! Jai esant jaunutėliu kūdi-

Teta auklėjo mergaitę ka- kiu, tėvas jų apleido. Tad 
talikiškai, leido į katalikiškų1 mergaitė priklauso tam, kas 
mokyklą. Kada jai sukako 6 jos pasigailėjo, kas jų augi- 
metai amžiaus, ji parengta na ir kas jos ateitimi rūpi- 

prie pirmosios šv« Komuni- Į naši. Tik vieni jos auklėtojai 
jos. i turi teisę jos likimu rūpintis.

Tik dabar tėvas atsiminė Mergaitė priėmė pirmųjų 
apleistą savo kūdikį. Jis sus- šv. Komuniją Šv. Pankraso

ŠANGHAJUS, geg. 29. — 
Prieš gen. Čiang Kai-šeko va
dovaujamą kinų vyriausybę 
pakilo gen. Eeng Yu-hsiang 
(žinomas ‘‘krikščionis” gene
rolas). Jis randa, kad kinų 
vyriausybė tariasi su japonais 
paliaubų reikale ir tuo būdu iš 
duoda kraštų.

Gen. Feng Yu-hsiang kvie
čia visus kitus kariuomenės 
vadus sukilti prieš vyriausy
bę ir ginti kraštą nuo japonų.

ROMA, geg. 30. — Prela
tai kalba, kad per Dievo Kū
no šventę procesijoje Šv. 
Petro bazilikos aikštėje daly
vaus ir Šventasis Tėvas Pijus 
XI.

MEKSIKOJ^ AREŠTUOTAS 

AMERIKIEČIŲ KAPE
LIONAS

30,000 DOL. PAGROBĖ
JAMS

KANSAS CITY, Mo., geg. 
29. — Piktadarirj gauja pag
robė šio miesto manadžerio 
McElrov dukterį Mary, 26 m. 
amž. Tėvas išmokėjo pagrobė
jams 30,000 dolerių ir duktė 
paleista.

MEXIC0 CITY, geg. 29. - 
Guadala.jara mieste areštuo
tas anglų ir amerikiečių kolo
nijų kapelionas kun. Urdami- 
via, jėzuitas. Policija jo reika
lavo, kad jis pasirašytų pasi
žadėjimą bažnyčioje naudoti 
tik vieną ispanų kalhą. Jis pa 
si rašė protestuodamas.

Matyt, tuo būdu norima jį 
iš Meksikos pašalinti.

NEGRĄŽINO LOVŲ

Chicagos parodos “karalie
nei” žymi dalis “palydovių” 
mergaičių yra katalikės ir sek 
madienį jų grupė išklausė šv.
Mišių Švč. Marijos P. bažny- |kato veikti, kad mergaitę su- bažnyčioje, Glendale. 
čioje, kur minėta 100 metų 
šios bažnvčios sukaktuvės. TYRINĖJIMAI TURI BŪTI 

VEDAMI
ŽEMĖS ŪKIO AGENTAS

PARODOS SRITY PA
MALDOS

Pažangos parodos srity, 
ties 16 gat., yra pastatytas 
Katalikų Platinimo draugijos 
užlaikomas geležinkelio vago
nas koplyčia. Sekmadienį 9:00 
ryto toj koplyčioj buvo laiky
tos šv. Mišios. Parodos vizi- 
toriai gausingai lanko šių ka
talikų koplyčią.

AVASHINGTON, geg. 29.— 
Prez. Rooseveltas pranešė se
nato bankiniam komitetui, kad 
kaip finansininko Morgano 
and Co., taip kiti privatūs ban 
kiniai reikalai turi būt 'toliau 
ir nuodugniai tyrinėjami be 
jokios atodairos. Visuomenė 
turi žinoti, kas tų privačių 
finansininkų daroma.

TŪKSTANČIAI PARADE

SĄLYGOS GAUTI PAS
KOLĄ

MENICO CITY, geg. 29. - 
Nesenai Guadalajare areštuo
ta keturi kunigai. Geri žmo- 

IVASHINGTON, geg. 29.— nės j kalėjimų areštuotiems 
Krašto miškuose jau dirba pasiuntė lovas su paklodais, 
150,000 jaunų vyrų. Bus paša- kad jie 'turėtų kur gulėti.

MIŠKUOSE DIRBA JAU 
150,000 VYRŲ

Vakar “Decoration” dienų 
Chicagoj įvyko didelis gat
vėm paradas žuvusiųjų karuo 
se pagerbimui. Dalyvavo legi- 
joninkai, įvairių karų vetera
nai ir kitos patrijotinės orga
nizacijos. Paradų peržiūrėjo 
gubernatorius, Chicagos niajo 
ras ir kiti viršininkai.

IVASHINGTON, geg. 29.— 
Federalinio kredito organiza
cijos Reconstruction Finance 
corp. boardas paskelbė, kad ši 
organizacija duos reikalingų 
paskolų tik toms privačioms 
bendrovėms, kurios savo vir
šininkams sumažins iki šiolai 
mokamas milžiniškas algas.

IVASHINGTON, geg. 29.— 
Žemės ūkio departamento se
kretorius IVallace šio depąrta 
mento agentu paskyrė buvusį 
federalinį sekretorių iš Iowa 
valstybės S. W. Brookha#** 
tų, resp., kurs yra nusistatę* 
už Rusijos sovietų vyriausy
bės pripažinimą. Šio agento 
tikslas bus susisiekti su sovie 
tij atstovais ir patirti, ar nebū 
tų galima šio krašto ūkių pro
duktų parduoti Rusijai.

Kai kas sako, kad tai pirma 
sis prie sovietų pripažinimo 
žingsnis.

11 KALINIŲ PABĖGO

LANSING, Kas., geg. 30.^ 
Iš valstybės kalėjimo pabėgo 
11 kalinių. Su savimi jie pa
grobė kalėjimo viršininkų ir 
du sargus. Sargus bėgdami 
paleido, o viršininkų laiko.

ūkta iki 250,000 vyrų.

PRIPAŽINO GELEŽINKE
LIŲ BILIŲ

I Kada paskui kunigai paleis
ti, jiems tos lovos negrąžin
tos. Pasakyta, kad tas priklau 
so kalėjimui.

,.T a ™ O balandžio 16 d. vienas are
M ASIIINGTON, geg. 29.— ,, , , . .v„ . v. v štuotas kunigas paleistas is

Senatas pripažino krašto vy- , .... .. •» . ,, .' kalėjimo atėmus is jo laikroderiausybės įduotų geležinkelių 
bilių. Bus skirtas geležinke
liams vyriausybės koordinato
rius.

lį, pinigus ir kitus daiktus.

4 ASMENYS ŽUVO

EAST PORTAL, Colo., ge
gužės 29. — James Peak kal- 

TALLAHASSEE, Fla., ge- no pašlaitėje tarp medžių nu- 
gužės 29. — Floridos legislatū krito ir susikūlė lėktuvas. Ža
ra pripažino įstatymą, sulyg vo keturi asmenys, 
kurio pagrobėjams turi būti -------------------

MIRTIES BAUSMĖ

taikoma mirties bausmė. 12 ŽUVO TEATRE

KAREIVIŲ TURNA- 
MENTAS

DEL PARODOS SVEI
KINIMAI BAIGĖ 3 SAVAIČIŲ ALK)

Soldier field stadijume va
kar prasidėjo militarinis tur- 
namentas, kuriam dalyvauja 
pėstininkai, kavalerija ir arti
lerija.

Sąryšy su Chicagos šimtme
čio pažangos parodos atidary
mu daugelio miestų majorai 
prisiuntė sveikinimų Chicagos 
majorui. z

2 ŽUVO, 6 SUŽEISTA ŽURNALISTAI STATYS 
SANATORIJĄ

Crawford avė. ir 67 gat. 
skersgatvy pirmadienį susi
kūlė du automobiliai. 2 as- 
menvs žuvo ir 6 sužeista.

POONA, Ind., geg. 30. —
Už indų vargšų teises kovoto
jas M. Gandhi vakar baigė 3 
savaičių alkį. Baigęs šj ilgų 
ir nepaprattų pasninkų jis at
siliepė: “Su Dievo pagalba 
pradėjau ir su Dievo pagalba 
baigiu. Tegul bus Die\ ui gar
bė.”

DU SUGAUTI

Culver, Ind., geg. 29. — 
Penki plėšikai šiandien apip
lėšė Culver State banką. Du 
piktadariai sugauti, kiti pas
pruko.

Sanatorija bus statoma Gi
ruliuose, klaipėdiečio p. šuiše 
lio padovanotame žemės skly
pe. Jos projektui daugumas 
Liet. Žurn. sų-gos narių pri
tarė. Sanatorijos statybai ža
da nemaža padėti klaipėdie
čiai ir kai kurios įstaigos.

PREKYBOS REIKALU 
SUVAŽIAVIMAS

VIENA, Austrija, geg. 30. 
Čia vyksta tarptautinis preky 
bos rūmų suvažiavimas.

IVASHINGTON, geg. 29.— ŠANGHAJUS, geg. 29. — Pereitų Šeštadienį Ogden 
I Vyriausias teismas rytoj nu Vienam kinų teatre staiga už-1 parko -tvenkiny prigėrė H. Da 
j traukia savo sesijų iki spalių geso elektros šviesos. Pasireiš nhof, 35 m. amž., 6225 So. Ra-

mėn. 2 d. kė pasiauba. 12 asmenų žuvo. cine avė.

VOLDEMARAS Tš KAUNO 
IŠVAŽIAVO

Išvažiavo jis į Zarasus, kur 
ir anksčiau ilgų laikų gyveno. 
Ten būdamas jis rūpinsis sa
vo likusiųjų knygų išleidimu 
ir versis žurnalistika.

BUENOS AIRES, geg. 30. 
— Argentina paRirašė preky
bos sutartį su Čili.

ORO STOVIS
CHICAOO TR APYLOTKftS 

— Šiandien saulėta ir viduti
niškai vėsu.
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LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS

t ! ; 1<*-• į
Šių metų gegužės 15 d. sueina lygiai 13 

metų, kai susirinko Lietuvos Steigiamasis 
Seimas. Tai, be abejojimo, Lietuvių Tautos 
ii Valstybės gyvenime vienas iš ryškiausių 
įvykių, vienas iš garbingiausiųjų valstybės 
kūrimo etapų.

Atstatomos Lietuvos valstybės užuomaz
ga tenka laikyti lietuvių konferencijų Vil
niuje, įvykusių 1917 m. rugsėjo 18—22 d., 
kur lietuvių visuomenės atstovai pirmų pir
miausia nutarė kurti nepriklausomų demo
kratiškai tvarkomų Lietuvos valstybę, pri
durdami, jog tosios valstybės pamatams nu
tiesti ir santykiams su kaimyninėmis valsty
bėmis nustatyti privalu sušaukti Vilniuje 
Lietuvos Steigiamasis Seimas, visų gyvento
jų demokratiniu būdu išrinktas.

Savo nutarimams įvykdyti Lietuvių Ko
nferencija Vilniuje išrinko 20 asmenų Tarybų.

Taryboje koncentravosi įstatymų leidžia
mosios ir vykdomosios valdžios pradai drau
ge.

Taryba, kaip žinome, nebuvo visų gy- 
—i yentojų demokratiniu būdu rinkta, dėl to 

ji savo veiksniuose reiškė daug kuklumo, 
nesiryždavo spręsti tokių klausimų, kurie 
aiškiai priklausė St. Seimo kompetencijai. 
Derėdamosi su Vokiečiais dėl būsimų Lietu
vos santykių Taryba akcentuoja Steigiamų,)! 
Seimų. Net darydama savo svarbiausįjį žygį, 
Lietuvos Nepriklausomybę skelbdama, Tary
ba nurodo į Ijetuvos Steigiamųjį Seimų, de
mokratiniu būdu visų gyventojų rinktų. Stei
giamasis Seimas nuties valstybės pamatus, 
padarys reformas, nustatys santykius su kai
mynais ir t.t.

Štai kodėl ir pati Taryba, ir josios suda

ryta Vyriausybė, kad ir dirbo didelį valsty
bės darbų, visumet pabrėžia savo laikinąjį 
pobūdį.

Kairiosios grupės jautėsi Taryboje per 
menkai reprezentuotas. Taryba ne visumet 
klausydavo jų nurodymų, užtai ir plečiamas 
buvo šalyj priešingas Tarybai ir laikinajai 
valdžiai nusistatymas. Ne be to, kad ir Ta

Vaižgantas

DĖDĖ LAPĘ NUŠOVĖ
(Tęsinys)

— Viena, dvi trys, penkios 
dešimtys... Visos, ačiū Ponui Dievui! — 
taria lengvai atsidususi šeimininkė ir varo 
tvartam

Dėdė Nikodemas visa tai mato ir li
nksmai šypsosi.

Pašvenčių giriose buvo daug smėlio 
kalvų. Vienoje kalvoje išsikasė olų lapi
nas. Šventkiemiai tuoj tai pasergėjo. Ale 
sako:

— Tegu sau. Kur gi ir lapinas dė
sis? Žalas jis mums nedarys, nes jis gu
drus: artimųjų kaimynų nenorės supy
kinti.

Ag taip ir buvo. Kol lapinas mažus 
vaikus turėjo, niekas jo arti nė matyti 
nematė. Visą tų laikų jo kitur medžiota.

Tolimesnieji ūkininkai dainai pasi- 
nkųsdavo, tai žąsies, tai vištos nebetekę. 
Riauraus tai būta Dievo padaro. Rodės, 
it pasamdytas tarn tikslui, kad tik skau

šešios

ryba ir valdžia kartuis suklysdavo, patirda
vo nepasisekimų. i

Nevisumet galima buvo pasidžiaugti ir 
reikalingu susiklausymu. Nors pagal laiki
nųjų konstitucijų Valstybės Taryba ir galėjo 
reikšti Ministerių Kabinetui nepasitikėjimų, 
tačiau Taryba vengdavo griežtų žygių dėl to 
ministeriui kartais ne tik nepaisydavo Tary
bos nusistatymo, bet ir kviečiami nemalonė- 
davo atvykti duoti Tarybai paaiškinimų dėl 
savo vedamos politikos linijos.

Taryba sudaryta buvo vokiečių okujia- 
cijos metu, už tai ir mūsų priešams lengva 
buvo įtikinti užsieniuose, jog Taryba esanti 
vokiečių padaras, nereiškianti Lietuvių Tau
tos nusistatymo. Vokietininko vardas tarp
tautinėje atmosferoje tada nebuvo geras žen
klas.

Pagaliau ir reformų reikalas diena iŠ 
dienos brendo, jų sprendimo nekantriai buvo 
laukiama.

Negalėjo tenkinti Lietuvių Tautos laiki
nasis svarbiausiųjų valstybės institucijų po-

1 SVEIKATA - UUMessaLTIINIS
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, III.

/

INKSTŲ LIGOS

Inkstų ligos gali būt stai
gaus arba kroniško pobūdžio. 
Jos yra daugelio mirties prie
žastimi. Statistikos daviniai 
rodo, kad inkstų ligos užima 
trečių ar ketvirtų vietų kaipo 
mirtingumo priežastis.

Staigus inkstų uždegimas 
pasitaiko gan dažnai, bet mi
rtingumo atžvilgiu liga tik re-

našia inkstų liga, bet šiuose 
atsitikimuose nėštumo toxeinia 
vardas geriau atatinka.

Kroniško pobūdžio inkstų 1 
ligose aiškios priežastys yra 
kur kas sunkiau rasti bei nu
rodyti. Paprastai, ši inkstų 
liga prasideda iš lengvo. No
kiu rolę vaidina infekcija šio
je inkstų ligos rūšyje, įrody
mai nėra aiškūs.

Sypbilio ir tuberkulozo li-

...X X

rin

fe*.
L?

•V:

ško pobūdžio inkstų ligos ir
gi ne rečiau sutinkama. Ligo 
nis, paprastai, ilgų laikų sku- 

būdis: Taryba — parlamento tvarka nesi- ndžiasi nesveikata pirm negu 
skirtų nuo kitų kultūringų valstybių, dėt kreipiasi prie gydytojo gauti 
pastangų sukurti valstybę, kurių pripažintų ,sau pagalbų laiku, o tas duo

tkarčiais atžymi save. Kroniigos labai mažai turi bendra 
šiam atsitikime.

Du Italijos submarinai kariškų laivų uoste Bostone. Jie 
atplaukė, kad sekti Atlantiko vandenyne italų lakūnų trans
atlantinį skridinių į Pasauline Chicagos Parodų.

visos kitos valstybės.
Šimtmečiais priespaudos jungų nešusi,

da progos ligai dar labiau į- 
sigalėti, įsisenėti ir nykstan-

aplinkybėms laimingai susidėjus, per krūvi- sveikatų dar arčiau didės- 
nas kovas to jungo nusikračius, norėjo, pa
galiau, pati tauta, per savo rinktus atsto
vus, valdytis, naudotis iškovotųja laisve.

Štai, kodėl steigiamojo Seimo Lietuvoje 
taip nepaprastai laukta, štai, kodėl jo susi
rinkimas laikomas didžiausiu Tautos laimė
jimu, Tautos trimfu.

Tasai Tautos džiaugsmas atsispindi ir 
Respublikos Prezidento A. Smetonos kalbo
je, pasakytoje steigiamųjį Seimų padedant.

nio jos sunaikinimo pastūmė
ti.

Staigus inkstų uždegimas 
paeina nuo įvairios rūšies in
fekcijų ir limpančių ligų. Iš 
šių, aukštutinių kvėpavimo ta
kų infekcijos yra inkstų už
degimo ligos pirmtakūnais, ku 
rių tarpe tonsilų uždegimas 
užima pirmų vietų. Sergantis

.... .skarlatina gali sykiu susirgti Ši diena yra garbinga musų tevvnei ... “Ši1. ... . . . V] -,. . , ir staigiu inkstų uždegimu ar-diena vra svarbi ne vien musu kraštui, bet . , „. . .. . .
, ,. ,, t, , * - , ,ba tas uždegimas gali įvyktiir svetimom valstybėm ... Pasakyta šventai . . .. „. . . m , inuo skarlatinos pagijus. Ne

teisybė. Taip įs tikro ir buvo. V_ . . , • • , - ,J r 'žiūrint kurioj kūno daly butu
Nuo tos garbingos dienos, kaip jau mi- L(aigaus ,nksti, uždegimo prie- 

nėjau, praėjo 13 metų. Daug, labai daug

“ši diena Lietuvai visų prakilniausia... t

per tų laikotarpį pasikeitė, daug jau užmirš
ta...

Steigiamojo Seimo darbai, nuopelnai 
net jo susirinkimo reikšmė neigiama. Tenka 
girdėti Lietuvoje propagandos šūkių: iki 
Steigiamojo Seimo, girdi, gražiai tvarkytasis 
bet partijos pradėjusios nekantrauti, nes bu
vusios išalkusius valdžios ir t.t. Panašūs tvir
tinimai prasilenkia su tiesa, su faktiškai 
buvusia padėtimi.

Ne partijos buvo išalkusios valdžios, bet 
gyviausieji Lietuvos interesai spirte spyrė 
kiek galint greičiau sušaukti Steigiamųjį
Šeimų. A. Stulginskis

Pasirodo, kad lietuviai gerokai susirūpi
no spaudoje paskelbtu Hitlerio’ pasiūlymu 
Lenkijai dėtis su Lietuvų į kažkokių unijų. 
Nors žinios apie tų pasiūlymų ir būtų tikros, 
rūpintis dėl to per daug netenka, nes iš anks
to galima pasakyti, kad Lietuvos vyriausybė 
su juo jokiu būdu nesutiks. Elta turėtų ir

Sulig vėliausių tyrinėjimo 
davinių, maistas, turįs didelę 
kiekybę proteinų, priveda prie 
kroniškos inkstų ligos Valgy
mas daugiau negu kūno svei
kata reikalauja taipgi turi pra 
smės, tik negalima pasakyti 
iki kokiam laipsniui. Alkoho
lio vartojimas ir-gi mažai kų 
bendra turi su šio pobūdžio 
inkstų liga.

Permainos kraujo takuose 
sergančiuose kroniškomis in
kstų ligomis ligoniuose dali
nai yra inkstų gedimo prie
žastimi.

Sulig simptomų ir ženklų 
pasireiškiančių pas inkstų li
gomis sergančiuosius ir atati
nkamo ligų gydymo, inkstų 
ligos padalinama į keletu rū
šių apie kų pakalbėsime kitų 
kart.

žastis, vadovaujamų uždegimo 
rolę vaidina mikrobas vadi
namas streptacoccus.

Persišaldymas kaip kada iš 
rodo staigaus inkstų uždegi
mo priežastimi. Tokiam atsiti
kime, paprastai, kūno atsparu 
mas prieš infekcijų būva su
mažėjęs ir, žinoma, infekcija 
ima viršų ir savo žalingų da
ntį sveikatai pa
rodo. Persišaldymas todėl čion 
veikia, bet tik iš netiesioginės 
pusės.

Labai retuose atsitikimuose 
syphilio liga būva staigaus 
inkstų uždegimo priežastimi.

Iš chemikalų, bicbloride of 
mereury gali būt staigaus in
kstų uždegimo priežastimi. Ne
maža yra šia liga susirgimų, 
kur tikroji priežastis nėra ži
noma.

Atsakymas K. P. L. — Ta
mstos nusiskundimas apie sa
vo nesveikatingumų yra labai 
panašus į nusiskundimų ligo
nio, turinčio skilvio bei skran
džio arba dvylika pirštės žar
nos opų (uleer). Patariu, il
giau nelaukiant, atsikreipti 
prie gero gydytojo kad tam
stos vidurių ligų nuodugniai 
ištirtų, o tai padaręs, galės 
suteikti tamstai pasigydymo 
priemones.

Amerikos lietuvių visuomenę ir Amerikos 
spaudų painformuoti apie tikrų dalykų stovį. Nėščios moterys suserga pa

300 SVARBIAUSIŲ AN
GLIŠKI ŽODŽIŲ

Kiek angliškų žodžių sve
timtautis privalo žinoti, kad 
galėtų apsieiti angliškai kai 
bančioj apylinkėj. Su kiek žo
džių jis turi susipažinti, kad 
galėtų susikalbėti paprasta a-

nglų kalba, pareikšti savo no
rus.

New Standard žodynas (an
glų kalba) turi apie 455,000 
žodžių. Bet tas žodynas inima 
tūkstančius moksliškų žodžių, 
kurie paprastam žmogui visai 
nereikalingi. Krank Vizetelli, 
garsusis Amerikos žodyno au

torius sako, kad moderninė 
angliška literatūra susidaro iš
apie 250,000 žodžių.

Paskaitęs tai, svetimtaiVis, 
gal, manys, kad jis niekuomet 
negalės išmokti tiek žodžių, 
kad nauja kalba yra per sun
ki. Bet truputį pasvarstęs, pa 
prastas žmogus matys, kad 
nors jo kalba turi apie 150,000 
arba 200,000 žodžių, jo kasdie
ninė vartojamoji kalba retai 
viršija daugiau 1,000 žodžiu 
Pasirodo, kad lengva apsieiti 
svetimoje kalboje su mažiau 
žodžių. Taip praneša New Yo
rko Language Research komi
tetas.

j P-lė Elain Swenson, pirmi
ninkė Language Research ko- 
'miteto surinko 300 svarbiau
sių žodžių anglų kalboje. Skai
toma, kad kiekvienas suaugęs 
svetimtautis, susipažinęs su ši 
tais 300 žodžių, ir truputį su 
anglų kalbos gramatika, galės 
išsiprašyti viso, kas tik jam 
bus reikalinga. Tai parodė ty
rinėjimai, kurie buvo vedami 
įvairių mokyklų ir universite
tų svetimų kalbų klesose. 14 
mokytojų ir 14 imigrantų, ku
rie išsimoko anglų kalbų šio
je šalyje ir vėliau 21 ameri
kiečiai, kurie dažnai važinėda
vo į Europą, teikė pagalbą 
šiam komitetui.

Language Research Komite
tas dabar gamina vertimus tų 
žodžių. Tuos 300 žodžių anglų

kalboje išversime ir į lietuvių 
kalbų, pareikalavus. Rašyti 
Foreign Language Information 
Service, 222 Fourth Avenue, 
New York City. .. FLIS.

TĖVy MARIJONŲ 
MISIJOS

Gegužės m. 29 — birželio 
m. 4 dd. Nashua, N. H. (Kun. 
A. Petrauskas, M. I. C.)

Birželio 5 — 11 dd. Harri
son, N. J. (Kun. A. Petraus 
kas, M. I. C.)

Liepos in. 8 — 16 dd. Ma
rian Ilills, III. (Kun. A. Pet
rauskas, M. L C.)

Liepos 17 — 26 dd. Šv. O- 
nos novena Dievo Apveizdos 
parapijoje, Chicago, III. (Kun. 
A. Petrauskas, M. I. C.)

DANGIŠKASIS DVARAS
Kų tik iš spaudos išėjo nau

ja knygutė vardu Dangiška
sis Dvaras arba Šv. Liuitgar- 
dos Malda, parašė Karmelitas 
J. B. R.

Viršminėta knygutė patar
tina visiems įsigyti, tenai ra
site daug naudingų pamoki
nimų, puslapių 418, kaina tik 
10c., užmokestį galite siųsti 
markėmis (stamps).

“DRAUGAS" PUB. CO.
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,

CHICAGO, ILL.

GARSINKINTES
“DRAUGE“

džiau įkyrėtų kaimynams. Kartais, būda
vo, įsisuks į vištininkų, išmuš išmuš vi
sa, bet pasiimti nieko nepasiims. Tokio 
tai būta žalio pasiutėlio.

— Ei, sakydavo: išvaikykite jūs sa
vo kaimynų, kad paskui nereiktų pa

tiems griaustis...
Ale Šventkiemiai tik juokės.
— Kaip .gi, sako, dabar kaimynų su 

mažais vaikais iš tėvynės ištremsi? Ar 
mes maskoliai, ar kų?

Atėjo ruduo. Vienų vakarų šeiminin
kės paprastai savo žųseles sutiko. Tik be
skaitant, vienai smilkt:

— Ogi dviejų nesama...
Antrai smilkt:
— Ogi vienos nesama...
Pasiguodė viena antrai, paaimanavo 

ir nurimo.
— Gal gi sliekų apsilesė ar kokia 

liga užėjo. Įteiks rytoj laukai apeiti ir 
lavonų pasižiūrėti.

Lavonų niekur nerasta.
— Tiek to! Gal juos upė nunešė.
Dėdė Nikodemas jau čia pat beesąs.

Apžiūrėjo, \isų išklausė, sukrankštė ir, 
nieko nepasakęs, parėjo.

Vakarų žąsys parėjo visai nusiminu
sios ir nuilsusios; nebe tirštu būriu, tik 
padrikusios.

Šeimininkės vėl kelių pasigedo ir 
padarė tokio klegesio, jog nė pačios žą
sys nesusilygintų. Ne veltui moterys kar
tais “žąsimis” vadinama.

Dėdė Nikodemas paklausė, galvų pa
kraipė.

— lapino darbai! Lapino darbai! — 
pasklido po visų sodžių. — Jis šioks, o, 
jis toks! Tai tu taip atsimoki už gera 
mūsų širdį-! Palauk gi!...

Ateis vakaras — sūdo diena! Mo
ters skundžiasi, aimanuoja, ilgai nuvar- 
gusiems vyrams miego neduoda. Vyrai 
murma ir ant lapino, ir ant moterų. Din
go pirmykštis ramumas.

Susitarė žąsis sargiau ganyti. Dėdės 
Nikodemo senai jau veidas ištyso. Nesi
skundė, nekalbėjo, tik pats su piemenimis 
ėmė žąsis ganyti. Pragaištis bent kiek 
sumažėjo, bet neišnyko.

Kų tu čia išganysi? Prišliauš lapinas 
žolėtais kimsvnais ar tarpežiais, patykos 
drąsesnį atsiskyrėlį ir kapt iš po pat ko
jų. Aliui, aliui, o lapinas žąsį ir besine-
šęs. ,

Pagaliau taip įdrįso, kad nė Dėdės 
Nikodemo nebesisaugojo. Ne šliaužte 
šliauždamas, bet paliuokomis atbėgdavo 
į būrį, kaip į savo; įsivyniodavo ir tol 
teriodavo, kol kas su lazda jį išmušdavo, i

Šventkiemiai ėmė trūkti kantrybės. 
Susitarė pamedžioti. Bet argi mūsiškiai 
veikiai padarys, kų sumanę? Ruošėsi ruo
šėsi medžiotų, kol atėjo šv. Brigytos die
na, šventė. Šventėje vėl negi medžiosi. 
Da supykęs Dievas tau akis iškreips, ar 
šaudamas žvėrį, savo bendrų pašausi. Tad 
ir išvažiavo visi bažnyčion, o patį Dėdę 
Nikodemų netikėti reikalai dar toliau kur 
nuvarė. Liko vieni piemenėliai; bet ir tie 
iš nuobodumo ažunarvėje akmenėlius bė
rė. O lapinas...

Lapinas šiuo žygiu išsivedė visų sa
vo šeimynų, pačių, jau paaugusius vaikus

ir taip žąsis išteriojo, kaip nė vokiečiai 
per Martyno dienų nefcšterioja.

Kiek tiktai būrių buvo, visi iškriki 
Po trijų sodžių laukus išskraidžiojo. Ku? 
viena, kur kita nusileidusi, visiškai nuil
susi ir nusiminusi, liūdnai girgsėjo, pil
nu atsidavimu laukdamos, ar veikiai at- 
liuoksuos raudonažiponės lapės ir pa
baigs žudyti. Griaudžių vaitojimu ir so
pulingu šauksmu suskambėjo visa apv- 
linkė. Senės ir jaunės užmiršo, kuris me
tas, kame namai, nebe galvoje bebuvo ir 
šeimininkės miežiai.

Išbėgo gelbėtų, kas gyvas sodžiuje 
belikęs ir iš bažnyčios sugrįžusieji. Bet 
apkvaitusios iš išgąsčio žąsys nė šeimi
ninkių nebepažino ir bėgo šalin. Kų šei
mininkių: kita kitos bijojo; nebegalima 
buvo nė penkių vienan būrin suginti. Vos 
tik apie pusiaunaktį Šventkiemiams pa
sisekė kurias-ne-kurias perveikti ir na
mo parsivaryti.

(Daugiau bus}

< A
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WATERRORY, CONN, na gražiai ir tinkamai pami
nėta programa, pašvęsta mo
tinų pagarbai.

Iš ryto Vyčiai ir Vytės, pne 
kurių prisidėjo ir šv. Juozapo

* -• *x -i- m mokvklos alumnai-nės ir šv.turėjo iš eiles 10 mėnesinį su-1 •
__  i_v_: [Marijos sodalietės , išklausė

šv. Mišių ir priėmė šv. Ko-

STUDENTŲ 10 SUSI- 
RINKIMAS

Anų sekmadienį moksleiviai 
irėjo iš eilės 10 mėnesinį su

sirinkimų.- Buvo labai skait-

šimtas metas kai ta diena bū-: pri rodė ypač apie lietuvių mo dolfų ir vienų seserį p. Pran- Tlir HRIPIN AR PRAMF nia*n^y due to tbe faet that sli all expect to find tbe great- 
1 ’ ' ■ UnlUIR Uli uIiAULL our i{nowledge of these lang ėst number of undilute Aryan

uages is derived from docu- languages and tbe purest ex- 
ments more aneient tlian tliose aniple of Aryan blood. Tn

tinėlių didelį pasišventimų pa- skūnienę 
laikyme mūsų kalbos ir tiky
bos.

Vyrų choras padainavo “Ma
Sekantieji vietiniai vaikinai 

šių savaitę išvyko užimti val- 
no motinėlė” ir “Lietuvos bi- džios darbus girininkystės ke- 

užbaigė programų. inpėse: J. Brazaitis, K. šer-mnu
Po to Jokšo orkestrą griežė i pinskas, J. Martišius, C. Not- 

šokiams. kus, S. Šlapikas, K. Stašaitis1-

OF THE ARYAN RAČE
By Rev. J. J. Kripas

(Žiūr. “Draugo” No. 121) 

Ahty I insist that my point

belonging to any of the lang
uages \vith which they are to

Greece and Armenia, in Per
siu and India we mušt look

ibe compared. Būt ifwe confine for mixture and decay.” Kind, 
j our attention, for instance, to

lingas; atsilankė iki 80 na-
. . t, • »• , 'Įtrūniju. Gerb. klebonas J. Varių! Buvo ir svečių, kaip tai , i.. _ , _ .

klierikas Šaulys iš Šv. Mari- lantiejus pasakė įspūdingų pa 
jos kolegijos, Thompson, Conn. moksl* »I*> Vjyi ch°-

*.x>- iv-i • i.... J’as, vadov. komp. A. Aleksio,Kalbėta apie vasaros darbus . ’ 1 ’
- . .. v •- - t>. (giedojo misiąs. Po mišių visiii draugi jos užsiėmimus. Fa- ° 1

nariai ir narės su savo moti-aiškėjo, kad baseball ratelis 
jau sėkmingai veikia ir tai 
.dėka Bulevičiui, kuris tame

is not to prove with certaintly contemporary forms of speecn
Visai programai vadovavo i.- M Strielkauskas; 18 Nau- ,ut llie Ullluanians are

komp. A. Aleksis. gatuck J. Ambrozevičia, A.

Sekantieji lietuviai-tės 
savaitę tapo Amerikos pilie-!

» r> 1 1 i ■» r t

!Grabauskas, E. Kazlauskas Tr
šia J. Kočinauskas.

I _______

primitive Aryans from whoni
came the other members of
the great Aryan Rače. Ka

and compare modern Litlnia-
nian witb anv of the verna-
cular dialects of India which
bas descended from the Sans-

T , krit we find that the Lithua-
~ .r . „ „ . , , ther, I would just suggest and i ... ,, ..ciais: B. Krudulas, M. Las-; Kalbant apie daraus, Pra* along wįth many of the schol. įman is immeasureably the

.... ... . , kienė, J. Šultaitė, P. Merdaus- monė yra tiek pagerėjus, kad' „ x o • .nelemis susirinko } salę pus- . ’ „ J v. r iars ųuoted, conjecture as to1 . . ,, . .. nv. . . . kas, J. Mozuraitis, V. Narbu- per gegužes menesi vietinės 14.V _ • □ 1. n x, may he surmised that if veryčiams, per kuriuos pasakv- x o o ..

readers, these are astounding 
stateinents and perhaps sound 
upon your ears as the volume 
of tremendous, concentrated 
noise of an exploding Hown- 
zer. I admit, when I first en- 
countered these statements, I 
also was abit astonished and

more arcbaic in character. Itjamazed. Understanding some 
Lithuanian and exalting in my 
Lithuanian ancestary, I took

1 , j -v *• ta kalbų. Kalbėjo ir svečiasalyke daug pasisvencia. Jau A , _.w J“ „
iose tris ‘geimus’ ne tik ier. V. Šaulvs iš Šv. Mari-

m AVaterbury, bet ir ki- ^0S kolegijos
lestuose ir gražiai ga- 

lietuvių moksleivių va
dų šioje apylinkėje.

Valio, moksleiviai, laikyki
tės!

Komitetas dabar rūpinasi 
sukelti reikalingi} pinigų. Jau 
atspausdinti tikietai ir par
davinėjami; be to, renkama iš 
lietuvių ir kitataučių biznie
rių aukos.

Toliau kalbėta apie ateinan
tį seimų. Atstovai išrinkti. Šie 
asmenys atstovaus mūs kuo
pų: adv. Balanda, dr. Aukšta
kalnis, A. Kankelis, J. Du
bauskas, N. Aleksis, E. Jenu- 
šaitis, J. ATlčiauskas, S. Pau- 
liūtė, J. Stulginskaitė ir T. 
N. Plangifltė. Be to, važiuoja 
kun. Valantiejus ir kun. Kri
pas.

Turime gražių rezoiiucijų ir 
tikimės, kad seimas priims

rs

taitis, P. Palapis ir AT. Pala- dirbtuvės priėmė atgal į dar
1 pienė.

Aakare parap. salėje įvyko 
teatre,lis ir pasilinksminimas. 
Programų atidarė gerb. kleb. 
J. Valantiejus įžangine kalba. 
Vvčiai-tės sulošė dviejų aktų 
komedijų “Žentai iš Ameri
kos.” t

ATaidino sekantieji asmenys: 
Maikis Vaškas, sėkmingas A- 
merikos biznierius — Jonas 
Dambrauskas, Keidė, jo gel
tonplaukė ir išvaizdi žmona 
— Marė Baranauskaitė, Džė 
kis Veršis, Chicagos butlege- 
ris ir mergininkas — Juozas 
Mažeika, Pranas Grybas, 
mtas vaikinas — Juozas Kup
stas, Marytė, apšviesta lietu
vaitė, Prano mergina — Pat
ricija Jesulaitė, Barbora, jos 
sena tarnaitė — Ona Stok-

the origin and cradle of tlie

bų apie tūkstantį bedarbių, 
Tie darbininkai, kurie per šį

Aryans. Assuming that you
realise tlie weight of the Eu-
ropean Continent as the place

had a Lithuanian literature
of a date contemporary with
the oldest literature of India

Yra posakis, kad moterys blogmetį dirbo tik po kelias Lf „r +i,Q ;,iil ini&ht l>e contended with
v; , , x. -kt -r. -x .. 1__. ii _ 1. , lUi ongin 01 me Aryans iii___ , _______ ,, ,dažnai klysta. New Britaine valandas, dabar jau dirba po

pereitų savaitę įvykis parodė daugiau valandų, 
kų kitų. ATyro moteris, kun!

preference to the Asiatic, I
will proceed now to tliin this

great reason, tliat the cradle
of the Aryan languages muši

to perusing these various 
books and here with offer

some of any irtvestigations. 

(Daugiau bus)
liave been in tbe Lithuanian ipoint down to as an exact 

as pos-jau 10 metų kai jį pametė, j Sekmadienį nelaimė ištiko ian(j definite a place '/irefP°n-” ^>r- Cuno: “Tbe cra-
GARSINKINTES

“DRAUGE”
die of the .Arvan Rače is in 
the plains of Northern Europa

___  ____ ~ . From wliat I have utilized where Lithuanians, Celts, Teu-
Negalėdamas atsikelti, šaukė- above y°u maY gather that tons> anj gjavs were iiFįng”. 
si pagalbos, bet nieko nepri- the Aryans onginated some-į pr Qreg įn

v.here in Northern Europe. jniparative Philology” says:
ifino- enk/iioi-o niain- ,*‘I mav sbortlv quote from Mr.

sugrįžo ir metė akmenį per V. Baltrių. Bevaikštinėjant po sjme 
langų į vidų. Ji savo minties girelę, koja užkliuvo už kel-
nepakeitė net po 10 metų. mo ir puldamas jų nulaužė.

AVilby High School pereita 
savaitę įvyko algebros kon- sišaukė. Visų naktį turėjo Stambus Nebojimas

testas, kurį laimėjo E. Banai- skausme išgulėjo girelėje. Ant
tė. Sveikiname. rytojaus važiuodamas pro ša

Who among scholars
tain this section of Europe? ,RencĮan’s essay on the “Cra-

P. M. Kupstienė su savo 
dukterim jau parvyko namo 

rv iš kelių savaičių ekskursijos 
automobiliu į AVashington, D. 
C.

lį poli cistas išgirdo jo deja
vimų. Nuvežė į ligoninę.

B. Karpavičia, B. Pitkevi- 
čia ir J. Vaitkus užpraeitų se-
kmadienį buvo nuvykę New

naitė, Policininkai, Kazys Ka- vis bnv0 namie kai vyrai jS

mūsų pageidavimus, nes jie dainuota. E. Banaitė ir N. A-
protingi ir reikalingi.

RINKINIAI

Tliese are some of the follovv-j(pe of į],e Aryan Rače” who 
ing: Dr. Schrader, Linden-^a]{es pr> penka’s and Prof.

( .. it is only in Sayce’c views on the subject,

yra. geras terminas tiems vyrams lr 
moterims, kuriems stokoja gyvumo 
ir spėkų — y.ra tik pusiau tiek tvir
ti, kiek jie turėtų būti.

schmidt
Nusa-Tone

Northern Europe that we find 
in its bighest development
the characteristics of tbe e-

Havenan jūrėse žuvauti. Pu- "y8“11“ Aryan. Eac<“- Where 
these characteristics are now 
ehiefly developed is probably

Kaip laikai atsimainė! Kaž įkilęs didelis vėjas vyrams ne- 
kur dingo tos moterys, kurios davė dasiirti prie krašto. Nuo

nuaustas ir Juozas Marcely. dartavjefi,, jas telefonu pa-
nas* , . . / šaukdavo, kad turės ilgiau di-

Aktų tarpe ir po vaidinimo rbti?

leksis dainavo duetų “Oi, be
rneli vienturį”, S. Sapranie- 
uė solo “Trees”, M. Andri- 
kiūtė ir A. Ulinskaitė duetą

Gydytojas J. Stanislovas ke
tvirtadienį buvo nuvykęs į 

New Yorkų dalyvauti Cornell 
Medical kolegijos alumnų me-

pastangų pasiekti kraštų jiems 
net rankos supuslėjo; naktį 
turėjo praleisti ant vandens. 
Ant rytojaus kitas laivas juos 
išgelbėjo. Gydytojui apžiūrė
jus rankas vyrai grįžo namo.

viz., that tlie .Aryans had their 
origin in Litliuania or the

Baltic.” Dr. Beddoe, F. R. S.,
also agrees witli tlie above 
group because be look s very 
favorable upon tlieir opinions 
and works.

yra Gydytojaus Specialisto preskrip
cija, kuri suteikia geresnę sveikatų, 
datigiaus spėkų, ir daugiaus gyvu
mo tūkstančiams vyrų i.r moterų 
virfi keturiasdešimts arba keturias- 
dešimts penkių metų amžiaus. Jūsų 
vaistininkas parduos jums vieno mė
nesio vartojimui NUOA.-TONE tab- 
letku už vienų, dolerj, tikrieji yra 
pilnai garantuoti — nepriimkite už
vaduotojus — jus galite gauti tikrą
sias.

Waterb„ry lietuvi, tarpe ^^“"^1^7”’, F'i?-""’ Ta pr°ga ap‘
Mofnos Diena nėra Švente ti- „K,, moautei & « z",re]0 Corne11 Medl

ktai iš vardo. Po vadovyste 
vietinės A’yčių kuopos, jau de-

NAUJOS KNYGELĖS
Išėjo iš spaudos maldakny

gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
je ir išvertė T. Kazimieras 
<apucinas, išleido seserys kot- 

rinietės. Maldaknygėje yra pa
aiškinimas apie atlaidus ii 
daugiau, kaip 300 įvairių mal 
rų, kuriom popiežiai suteiki 

^^Mus. Nors visos maldos ge 
už vis geriausios yra 

tmų kurioms suteikti atlaidai. 
6i knygelė turėtų būti visų ka
talikų rankose. Kaina su ap
taisais 65c.

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue,

Chicago, Hl.
h Į - .............................. —

J. Stulginskaitės duetų “Au
gau pas mamytę”.

Po dainų M. Jokūbaitė iš 
New Haven sveikino ir page
rbė motinėles gražia kalba. Ji

cal butą.

Kėlioms dienoms buvo čio-

wliere tliey originated.”),
Taylor, Latbam, Sayce etc. 1 

Now northern Europe com-1
prisės unite a vast territory. ma8ter> Klax MueUer: “<Book: 
Let us let tbe voices of spe-

And now from tliat great

Šeštadienį ugniagesiai beva 
žiuodami gesinti gaisrų įva- 
ž.iavo į automobilių ir sužei
dė A. Cernauskaitę. Stiklai 
sužeidė jos veidų* ir kojas.

Penktadienį po trumpos li-

Biograpby of AVords) Greek' 
or even Lithuanian bas pre- 
served more faitlifiillv tlian 
the Sanskrit of India tbe fea-

cialists break fortli. Here is 
a quotation from Dr. Sergi’s 
book “Tlie Mediterranean į

Rače”. In this book we ■ find tures of.the Parent Ary!“L 
If tbe faithfulness of tbe re-

tkoA REALLV
.k!

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis,

Švenč. Jėzaus Širdies TroS- 
imai, to paties autoriaus 15c 

kaina ..................................... 10c

nai atvažiavęs klierikas V. ®°S ll«on,naJ mirf' p- 
Šaulys iš Sv. Marijos kolegi- ’ ,'a,,skas> 40 met'i vyras, lai-
jos, kad aplankyti savo dėde1 !vyko «

■ Sv. Juozapo bažnyčios. Palai
dotas šv. Jokūbo kapuose,

p. Čipiauską. V. Šaulys neuž
ilgo vyksta į Lietuvų, iš kur 
rudenį važiuos į Romų moks
lus baigti.

Karvelio valgykloj anų va
karų vyras pavalgęs prie ka
sos padėjo dvidešimkę ir at
siprašė sakydamas: “tik tiek 
turiu.” Tai atėjo gadynė, kad 
žmogus turėdamas tokį pini
gu turi atsiprašyti.

Naugatuck’e. A’elionis paliko 
motinų ir seserę p. A. Genan- 
skienę* (Naugatuck’e), šešis 
brolius: Jonų, Juozų ir Rai
mondų (AVaterbury), Karolių 
(Naugatuck’e), Pranų (Long 
Island’e, N. Y.) ir Viktorų 
(Bridgeport ’e).

this almost startling and stag- Į
gering statement: “Tavlor «onl is any Proof of "'<• 8M'
maintains that the Lithuam-I Kr«P’'i<al pro^imity of one
aus are the authentic pritnit- ,ot tl,e M"-European langiai.
ive Aryans and that frOni'g<s to this
them the Celto-Latins receiv- tllen.it is in tlw

of Litliuania rather tlian tliated their language and with it,
the Aryan civilisaUon'’. At ot .Ind,a .lhat to
this juneture I would likę to 
have you give ear again to
Dr. Taylor: “It is now re- 
cognized tliat tlie arcbaic cba-

look for tbe first lionie of tlie 
Aryan Family. And again, it 
will be in the neighborbood 
of that starting point and in

YOU

IN BUYINC

K

GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI

racter of Sanskrit and Zend is Northern Europe tliat we

• You NOVO in udftf 
k. Um only k«lf ot 
mvcli os In toc|uiro^ 
•f io*« ©thera.

BAKING
l>OWDER

Viršminėtos knygelės yra la 
bai naudingos ir kiekvienam 
Smogui reikalingos, patartina, 
kad ta knygelė rastųsi kiek
vienuose katalikiškuose na^ 
muose.

Reikalaukite tuojau pas pa- 
autorių, 4557 So.AVood SL

vhieago, UI.

Norman Moore, 25 m., prisi
pažino sukėlęs gaisrų EUs- 
vorth, Maine, miestely. Gais
re sutirpo žymi dalis mieste
lio. Nuostolių padaryta už 2 
milijonu dol. Moore sukėlė gai 
srų dėl to, kad “būk kas tai 
galvoje jam sakęs” ir dėl to, 
kad mėgstųs žiūrėti gaisrų ir 
gaisrininkų įrankius gaisrui 

| gesinti.

Penktadienį įvyko laidotu
vės J. Skridlienės, kuri mirė 
trečiadienį, trumpai pasirgus. 
Paliko vyrų Pranų, sūnų Pra
nų ir dukterį Konstancijų. Pa
laidota Kalvarijos kapuose iš 
šv. Juozapo bažnyčios.

Jonas Perminąs, kuris taip 
pat mirė trečiadienį, palaido
tas penktadienį.

Naugatucke antradienį iš 
šv. Marijos bažnyčios įvyko 
laidotuvės K. Kažemėko, ku
ris mirė sekmadienį. Palaido
tas Kalvarijos kapuose. Pali
ko žmonų Anastazijų, tris sū
nus: Edvardų, Algirdų ir A-

Neilgai sirgęs Vilimas Ro- 
plis, 15 metų, sūnus E. Rop- 
lienės, mirė nirmndieni .Tinni, mirė pirmadienį. Jisai 
buvo pinnametis mokinys 
Leavenworth High School. 
Paliko motinėlę ir sesutę O- 
nų (Newark, N. J.). Laidotu
vės? įvyko antradienį.

Pirmadienį Oakville mirė 
K. Mičiulienė, 63 metų amž. 
Palaidota antradienį Kalvari
jos kapuose iš šv. M. Magda
lenos bažnyčios. Velionė prieš 
30 metų atvyko iš Lietuvos. 
Pusę to laiko išgyveno Penn- 
slvanijoj ir pusę čionai. Pali
ko du sūnų: Povilų (New Yo
rk’e), Jonų (Oakville’j) ir dvi 
dukteri: K. Bendlerienę ir A. 
Filipponę. Virėjas

7

L
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Bremen
Europa

DIENAS
Į LIETUVĄ

Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina patogiausių kelionę į 

LIETUVĄ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYŪ
130 W. Randolph St., Chicago

- ,,,

' ...... ..
DoubkĄctionf

IILLIONSOF POUNOS USED 
BV OUR COVERNMEMT

Buy gloves wlth whot 
it savos

Nereik mokėti SOe. nl 
dantų moat). Llatertne To- 
oth Pašte raunama po IBo. 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kla. Jų vartotajam a« per 
metus sutaupai |l 0*.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25'

tllen.it
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»??SSSf'tT Jį gi Studentų kuopos nuliams akompanuojant D. .Jonaitytei VIEŠA PADĖKA

KENOSHA, WIS.
IŠ L. R. K. A. WIS. APSKR. 

SUVAŽIAVIMO

L. R. K. S. A. AVisconsia

siliko gyva ir vėliau neprik- škiu savo gilų ir nuoširdų dė- 
lausoma valstybė. Nepriklauso kingumų. 
moji Lietuva dabar lieka daug

S. Dominaitė ir K Ambros 
gražiai padainavo duetų, uko-

ir kviestiems svečiams.

MSCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Studentų Organizacijos Cent
ro Valdybos pirmininkas, Jo
nas C. Morkūnas, nuoširdžiai 
dėkoja studentei Marytei Sti
rnaitei už josios širdingų pa- 

Diena ir vieta bus vėliau Tgaji,^ įvairiuose spaudos dar-
pranešta.

Visi 22 Kuopos nariai turi
būtinai atsilankyti į susirin
kimų, sekmadienį, birželio 4 
d.. į parapijos svetainę, tuo
jau po antrųjų mišių. “Lietu-

buose. Marytė Stirnaitė lanko 
St. Joseph’s Conunercial 
School Rochester’yje ir yra 
mūsų kuopos darbšti narė.

Skaitydamas dienraštį ‘Drau
mpanuojant J. Steponaičiui, gų’, pastaraisiais laikais ra- skolinga savo darbštiems ir ki-

V akavo- vedėjas buvo J. Ci- dau daug naudingų straipsnių lnios dvasios patrijotams ui

apskričio suvažiavimas į\yko pįenos” reikalai turi rū- 
gekmadienį, gegužės 21 d., She. ,pgti vįsįems nariams, o ne vie- 
boygan, Mis. jnaį valdybai. Atstovai darys

Antanas Lemešis ir Juozą-i pranešimų iš suvažiavimo, 
pas Kiserauskas dalyvavo kai, Gerb. nariai, atsilankykit į 
po atstovai Kenosha L. R. K.' susirinkimų ir imkitės darbo. 
S. A. 22 kuopos. Svarstyta i Parodykim, kad mes kenosliie 
daug svarbų reikalų. Vienas
iš svarbiausių buvo — tai

čiai nesame užmigę. Visų lau
ksime atsilankant į susirinki- 

“Lietuvių Diena”, kuris įvyks mų sekmadienį, birželio 4 d.
Kenoslia, Mis. J. K., Jr.

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

LORETTO, PA.
Diakonas Leonas J. Praspa- 

lius sėkmingai čionai savo mo
kslus baigia. Jau turėjo kvo
timus, taip vadinamus canoni- 
cal examinus ir State exami- 
nus dėl Master Degree ir, su 
Dievo pagalba, laimingai juos 
perleido. Birželio Sdienų bai-' 
gia kolegijų. Dešimtų valandų j 
ryto patsai J. M. vyskupas!

jungos 68 kp. narės reiškia
! gilių užuojautų Adomaitienei 
liūdesio valandoje.

Korespondentė

ROCHESTER, N, Y.
STUDENTŲ KUOPOS 

VEIKIMAS

Gegužės 16 d., Šv. Jurgio

Visa kuopa entuziastiškai 
susidomėjusi Studentų seimu. 
Visi norėtų nuvažiuoti, bet 
sekantieji* išrinkti atstovais 

tegalės atstovauti Rochesterio 
studentus seime: I. Kovaitė, 
E. Stirnaitė, E. Kundrotaitė 
ir J. Morkūnas. Žada ir dau
giau važiuoti.

ckevičius.

Vakarėlio rengimo komite
te buvo sekantieji darbštūs 

studentai-(ės): E Buskaitė, C. 
Nevidanskaitė, E. Uncuraitė, 

D. Jonaitytė, O. Valiukevi
čiūtė, M. Jokšaitė, M. Cicke- 
vičiūtė, B. Samuolis, F. Bar
tulis, J. Gudelis ir P. Dirsa.

Visi tariame didelį padėkos 
žodį mūsų mylimajam vadui 
ir aukštai gerb. rėmėjui, kun. 
Jonui Bakšiui, už jo didelę 
paramų ir pagalbų mūsų gra
žiai augančiai Studentų kuo
pai.

Nuoširdžiai prašome visų 
tėvelių raginti savo vaikus, 

kurie lanko įvairias aukštų 
sias mokyklas, priklausyti prie 
šio gražaus mokslų einančios 
studentijos būrelio, kurie bus 
mūsų tautos ateities vadais. 

Studentų kuopa yra rimtai

Geg. 21 d., vakare Šv. Ju
rgio parapijos svetainėje į- 
vyko Studentų kuopos suruo
štas “Cabaret-Nite” (pasili

nksminimo vakarėlis) su už- . . .
, .v. . . v , . . . , . , i pasiryžusi ir dėsianti nastan-kandziais ir šokiais, į kurį at- . . .
silankė beveik visa mūsų pa
rapijos mokslų einanti jau
nuomenė, taip pat daug sve
čių studentų-(čių) ir didelis 
būrelis mūsų rėmėjų. Visi gra 
žiai linksminosi ir šoko iki 
vėlumos, griežiant garsiam 
‘‘Jolinny Fuclier’s, Musicai 

Ukees”.
Svetainė

gų pagelbėti ir padėti statyti 
naujų Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčių. Studentų kuopa

C. BROOKLYN, N, Y.
SUNKIAI SUSIRGO

'apie Lietuvos veikėjus.
Paminėjimai, nors trumpi, veiktus darbus

i jų didelius ir garbingus nu- į

apie kun. Maironį, kan. Kazi
mierų Prupuolenį, kan. Juoza-

Tikiuosi, kad “Draugas” ir 
toliau suteiks amerikiečiams

pų Tumų-Vaižgantų, Saliamo- artimesnę pažintį su praeitais 
nų Banaitį ir kitus yra labai'ir dabartiniais Lietuvos talen-
įspūdingi. Tokiais raštais gė
risi kiekvienas lietuvi--, nes 
tas rodo, kokiu būdu lietuviu

ringais rašytojais ir įžymiai# 
tautos veikėjais.

Virš minėtų straipsnių ra-

Adv. N. Valasina,
Gary, Indiana

STATYBA KAUNE

Statyba Kaune jau prasidė
jo visu tempu. Naujų namų 
statoma ne -tik centre, bet aps
čiai ir priemiesčiuose. Pasi
naudodami krizių ir statybos 
medžiagos atpigimu, gyv. na
mus statosi ir visa eilė kau
niečiams žinomų žmonių.

tauta, per kelis šimtmečius, iš švtojui kun. J. J. Jakaičiui ii 
laikė sunkias priespaudas, pa-1“Draugo” redakcijai šiuo re;-

KELIAUKITE TIESIOG 1 KLAIPĖDA
(BE PERSĖDIMO)

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija
GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU

FREDERIK VIII
Ekskursija išplaukia iš New Yorko labai patogiu ir gražiausiu 

laiku, būtent

BIRŽELIO 3 DIENĄ

Dainininkė, choro raštininkė 
nepaprastai ir uoli veikėja Bronė Brund- 

gražiai papuošta. Aplinkui bu zienė, Šv. Jurgio parap. var- 
vo sustatyta staleliai su sėdy- gonininko J. Brundzos žmona, 
nėinis rato pavydalu. Šie da-'sunkiai susirgo “pneumonia.” 
rbštūs nariai tai sumanė: L. Guli namuose po priežiūra dr.

b ■.

parap. mokykloj Studentų Buskaitė, C. Nevidanskaitė,' prof. J. Dechretorne. Šiomis 
John MeCort iš Altoona, Pa., j<UOpOS narys dr. Jonas J. BreiįE. Uncuraitė, D. Jonaitytė, O. dienomis ligonė jaučiasi kiek
suteiks laipsnius.

, NEWARK, N. J.
IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 

68 KP. VEIKIMO

vis, iš Binghamton, N. Y. ku
ris šįmet baigia University o r 
Rocliester, School of Medicine, 
studentų kuopos susirinkime 
laikė įdomių paskaitų apie me
dicinų ir įvairias ligas.

Valiukevičiūtė ir J. Cickevi- 
čius.

Programa buvo sekanti:

geriau. i
B. Brundzienė yra linksni'* 

ir malonaus būdo. Tat jos
F. Bartulis labai gražiai draugai ir pažįstamieji nepa-

miršta atlankyti. 
Linkime ligonei

Mūsų kolonijoj Moterų Sų
jungos kuopa yra labai gyva 
ir veikli. Štai, gegužės 14 d., 
Motinos Dienų, kuopa užpra
šė Mišias 8 vai. ryto ir visos 
narės bendrai ėjo prie šv. Ko
munijos.

Po Mišių visos narės susi
rinko į parapijos salę, kur bu
vo surengta bendri pusryčiai. 
Vietinės choristės patarnavo 
prie stalų, už kų Moterų Sų
jungos kuopa taria joms šir
dingai ačiū. Vietinis klebonas, 
kun. I. Kelmelis, taip pat da
lyvavo pusryčiuose, sukalbėjo

griežė saxophone solo.
M. Stirnaitė, A. Balčiūtė i"

Husų kuopai yra didelė gu-,E- Samuolis gražiai dainavo, čiausiai pasveikti. Lankytojo,
rbe turėti savo narių tarpe 
tokį žymų ir garbingų asmenį.
Dr. Jonas J. Breivis bus pir
mutinis lietuvis daktaras, ku
ris baigs Rochester’io medi
cinos mokyklų.

kuo grei-

Visi linkime jam kuo ge
riausios kloties ir pasisekimo 
savo profesijoje. Kartu trokš
tame, kad jis neužmirštų mū
sų Studentų kuopos.

Baigiantieji Šv. Jurgio pa
rapijos 8 skyriaus mokiniai 
bus priimami kitų mėnesį į
Studentų kuopų su tam tikro 

maldų ir sveikino moteris už mis, gražiai paruoštomis apei-
jų gražų darbų. Per pusryčius 
p. Demskienė dėkojo visoms

gomis ir programa, dalyvau
jant mūsų mylimam dvasios

narėms už dalyvavimų. Labai vadui, kun. Jonui Bakšiui, Šv. 
gražu, kada moterys bendrai Jurgio parapijos mokyklos 
dalyvauja tokiuose įvykiuose, šv. Pranciškaus Seserims, taip 
Geistina, kad ir visuomet bū
tų taip daroma. Mūsų narės 
taip pat nupirko gėlių alto
riams papuošti tų dienų.

Gegužės 6 d., po sunkios li
gos, mirtis pakirto gyvybę a.
8. Vincentui Adomaičiui, kurio 
žmona yra sųjungietė. Velionis 
buvo tykus ir doras žmogus.
Iš amato buvo graborius. Ilgų 
laikų biznį laikė Jersey City 
o per paskutinius 4 metus gy
veno Neuaike ir čia turėjo 
graboriaus įstaigų. Palaidotas 
gegužės JO d., Holv Cross ka
puose, N. Arlington, N. J.

A. a. V. Adomaitis paliko 
dideliame nuliūdime žmonų 
Margarietų. Visos Moterų Sų-

PASIRINK SAU GERIAUSIĄ “DRAUGI”
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau

sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
žįsta.

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 
laikraštis.

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

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

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

tuvoje. Metams $7.00.

“DRAUGAS" PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

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 linksnių 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.

“DRAUGU” LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

------
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Trečiadienis, gegužės* 31, 1933 n rX u O X M r»

CHICAGOJE
remti tų vienintelę Chicagoj 
lietuvių mergaičių akademijų. 

Taigi nuoširdi padėka pri- 
Kasdien žiūriu “Draugų”, klauso mūsų rėmėjams ir prie- 

bet nematau parašyta apie tas teliams už nepaprastų duos- 
nepaprastai gražias iškilmes, numų. Laima,
tų metinį Šv. K. A. R. seimų.

Nors nedalyvavau pamaldo
se, taip pat, dėl susidariusių 
tam tikrų aplinkybių, vakare 
bankiete, kuris, be abejo, bu
vo mūsų mylimų sesučių gra
žiai paruoštas.

Tai buvo gegužės 21 d., 2 
vai. popiet. Prasideda sesija.
Pirm. perstatė gerb. kapelio
nų kun. M. Urbonavičių, kuris,

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ SEIMAS

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS, T0WN 

OFLAKE
LABAI SERGA ANTANAS 

ŠEDYS

Suvirs 20 meti} išbuvęs za-

Pldg., State’s Attorney’s of- 
1‘ices.

John B. Borden, 105 W. Mo
nroe.

Joseph Grish, 4631 S. Ash 
land Avė.

Aibių A. Petirs, 100 N. La
Salle St.

Anthony Slakis, 77 W. Wa- 
sbington.

Rudolpb VaSalle, 100 N. La
Salle St.

ATLEIS VISĄ EILĘ 
MOTERŲ

numatytų atlyginimų ir gali 
jas iš jo išlaikyti. Tuo reika
lu buvo išsiuntinėtos anketos.
Į jų vietas bus priimti nauji 
tarnautojai, o kai kurie eta
tai gal ir visai panaikinti. 
Tuo dalyku moterys labai su
sirūpinusios.

LIETUVIAI DAKTARAI:

las aiette a«»7

OR. A. RAČKUS
ulbliUjAC, CUlnti KUiO

A—ibPliNUUUlAJ 

ouox vv. toro. ou
Al* JOVUSI* J

• tfcimmv. uuv A .a. • «4U. 
•V..UVUU. m ueuoUuuus

sutarues

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso: Tel. Cal u met 4039 
Rea: Tel. Hemlock 62M6

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 4-8 vai. vak.
ILzkleuclJos Ofisas: 2656 W. 69th SL--------------------------

Valandos: 10—11 ryto 1 Office Phone
Seredomis lr Nedėllomls pagal sutarti Prospect 1018

DR, ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

141# SO. 49lli CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—-1 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
l’aned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

ARKLIŲ EKSPORTAS

Šiemet per pirmus keturis 
mėnesius iš Lietuvos išvežta i 
6,921 arklys už 1,683,3 tūks-! 
tančius lt. Pernai per tų patį 
laikų buvo išvežta tik 1,984

Ėmus vykdyti valdininkų e- arkliai už 582.2 tūkst. lt., o 19-

PHONE GROVEHILL 0027 
VulauUua. 2-6; 7-9 P. M.

l'rec.uuicuittis ir aekuiad. sutniarua

ŪK. J. W. KADZEVVIGK
lietuvia uyujtojaa ir Chirurgas 

8861 SO. VVES'i'KKN AVE. 
Chicago, iii.

kaipo rėmėjų prietelius, nuo-j ^r^s^onu P“e Šv. Kryžiaus | kur
širdžiai visus sveikino karš
čiausiais linkėjimais ir toliau 
sėkmingai seselėms vesti tų 
kultūrinį katalikybės ir lietu
vybės židinį. Paskui sveikino 
“Draugo” redaktorius L. Ši- 

fis, kun. Mačiulionis — Ma 
ų kongregacijos vardu, A. 

cevičius — Fed. Apskr. va
rdu, Moterų Sų-gos apskr. va
rdu (pamiršau atstovės var
dų), kun. M. Urbonavičius Vy
čių apskr vardu, A. Bacevi
čius Mar. Koleg. rėmėjų var
du, Butrimienė — alumniečių 
pirm. pasakė nuoširdų sveiki 
nimų, Dargis Labdarių Centro 
vardu, Rėmėjų 2 skyriaus svei 
kinimai su aukomis, amžinas 
narys T. Stankevičienė sveiki
no ir įteikė aukų 18 dol., kun.
I. Albavičius sveikino ir įtei- ca^° 
kė aukų $10.00.

Toliau sekė valdybos visų 
metų darbuotės pranešimai.

Po to ir vėl sveikinimai į- 
vairių draugijų ir organizaci

parapijos, Antanas Šedys, su
nkiai serga ir jau išvežtas 
gegužės 19 d. į Apskri

ties (County) ligoninę. Ran
dasi ant 5 lubų, Ward 4, lova
12.

Town of Lake parapijonai, 
draugai ir buvusieji draugai 
privalo jį lankyti taip gi pa
rodyti užuojautų ir paguodų 
jo žmonai ir dukrelei. Aš

tatų reformų, numatoma is 
kai kurių ministerijų atleisti 
visų eilę valdininkių moterų, 

rių vyrai gauna projekte

31 m. 6,337 arkliai už 3,243.7 
■tūkst. lt. Tuo būdu šiemet ar
klių išvežimas yra didesnis ir 
už 1931 m.

Pilone PULLMAN 8868

Uti. F. f. ZALLYS
O h. N T i S T A s

3U Kast lllth fcjtreet
Prie X. M. C. a., Kvaeland 

Gaaaa, elo.

GRABORIAi:

LACHAVICH 
IR SONOS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2615 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago

Ree. and Office 
1169 So. Leavltt 8L 

Canal 6706

AMERIKOS LIETUVIŲ 
ADVOKATŲ DRAUGI

JOS PRANEŠIMAS

Amerikos lietuvių advokatų 
draugija rengia didelę puota 
trečiadienį, liepos 19 d., 7 va
landų vakare, Shoreland vieš
butyje, 55th St. ir Lake, Clii- 

111.
Tikslas puotos yra pasilink

sminti, susipažinti su svečiais, 
kurie atsilankys į Pasaulinę 
Parodų. Draugija pakvietė 137

1439 S. 49th Court, Cicero, UI. 
TEL. CICERO 6917

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET 
Tel. Roosevelt 7532

lietuvius gydytojus ir 58 lietų
jų su didesnėmis bei mažesnė- Viuš dantistus iš visų J. A. V.
mis aukomis.

Po to sekė pranešimai iš kai 
kurių kolonijų jaunamečių rė
mėjų skyrių, jų darbuotės ir 
finansinės paramos, kurių į- 
teikė seimui.

Užvis labiausiai seimo daly
vius suįdomino mokyklos vai
kučių atstovų pasveikinimai, 
su gausiomis aukomis. Jie sa
vo drąsia kalba stačiai jaudi
no klausytojus. Pasirodo, kad 
išeivijos jaunoji karta yra ga
bi, kad galima juos išauklėti
gerais lietuviais, jei tik yra 
dedama pastangų. Tačiau kai 
kurie gana silpnai lietuvių ka 
lbų vartoja. Čia, žinoma, kal
tė abiejų pusių. Kaip mokyk
la, taip ir tėvai turi daugiau 
dėmesio kreipti, kad mūsų 
mūsų jaunoji karta visiškai 
nepražūtų nutautėjimo bango- 

; kad ne iš vardo skambėtų 
sų lietuviškos įstaigos. Vi- 

as galima, jei tik yra daro
ma su pasišventimu.

Negaliu praleisti neišreiškus 
dėkingumo mūsų geraširdei ir 
duosniajai visuomenei, kuri vi
suomet su noru remia, tų kul
tūrinę įstaigų, tų išeivijos šve
ntovę, kurios tikslas stovėti 
sargyboj nuo ištautėjimo mū
sų jaunosios kartos. Susitvė
rusios kolonijose rėmėjos-jai 
triūsia per ištisus metus. Gi, 
metiniam seime sutraukia gau 
sų būrelį atstovų, kurie daug 
padeda finansine parama ne
turtingam vienuolynui. Šie me 
tai, nors vieni iš skurdžiausių, 
tačiau privažiavo pilnutėlė 
Marquette Parko Gimimo Pa
nelės Šv. parap. salė; aukų su
dėta net $850.00. Tai gražus 
reiškinys, kuris duoda akstino

ir tokį pat skaičių advokatų. 
Taip pakvietėme didelį skai
čių svečių ir iš Lietuvos.

Draugijos komitetas kviečia 
visus dalyvauti puotoj ir iš 
anksto užsisakyti bilietus. Vie 
šbutis talpins apie 600 žmo
nių.

Dar daugiau kai du mėne
siai, bet jau daugelis svečių 
rezervuoja vietas. Komitetas 
pataria kiekvienam lietuviui, 
kuris nori linksmai laikų pra
leisti ir susipažinti su svečiais 
iš visų J. A. Valst. rezervuo
ti vietas ir atsilankyti. 
Kurie manote dalyvauti toj 
puotoj, užsisakykite tikietus 
pas komitetų:

1 Charles P. Kai, 507* Counlv

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

reL Lafayette 1672

J. Liulevičius
Graborius

ir
Raišam uoto jas

Patarnauja Chi
cagoje ir aplelln- 
k«je.

Didelė ir grali
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDSJ AS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 1161—1411

Tel. CICERO 196

SYREVVICZE
ORABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galima* oi 936 00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 a. 60th an, Čiobro, Bl.

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinama* 
už NAUJU MAŽESNE RAINA 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo l’atarnavimo.

Pašaukite REPU BLIU 8340 dėl eksperto patarnavftno 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

Telefonas Yards 1138

STANLEY F. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automnbilins visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Cbicasro. UI.

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. UHAbORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia Ir 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdlrbystės.

OFISAS
6(8 WEST 18th STREET 

Tel fanai *174

BZ8EB

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVIC1A UNDERTAKING GO:
INCORPORATED

Henry VV. Beeker 
(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų nu savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namu8 ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite BUDEDLI pirm negu krelp- 
•itės kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis O f Inu

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

Boulevard 1689
rtea. Hetulock 7891

UR. A. F. KAZLAUSKAS
D ki N T 1 s> T A S 

4712 fc>o. Askiaiict Avenue
Vai.: Nuo IV rytu Iki 8 vakare

DU. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę tr patogesni 

vietą
8325 SO. UAhSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų U 
uuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 11 
Pitone BOULEVARD 8481

Tel. Cicero 1266 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus 
4847 W. 14th St. Cicero, All.

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
TEL. CANAL 0402

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkaia 

ir Ketvergais 
Rez. Tel. Hyde Park 3395

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

1 to 6 and T te 9 P. M. 
Bunday by Appolntment

HEMLOCK 1161

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8416 Weat Marąuette Road 

VALANDOS:
• Iki 18 ryto; 7 Iki 8 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea. 6456 S. MAPLEWOOD A VE. 

TeL Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.

PRANEŠU
Nedėlioję pagal sutartį

Tel Ofiso lr Rea. Grovehill 0617
6917 S. Washtenaw Avė.

DR. M. T. STRIKOL’IO,
(M. D.) 

SUGRĮŽIMĄ
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

DR. J. J. Š1MŪNAITIS
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road
VaL: 1-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-11 ryto 

NedėlloJ susitarus

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—8 lr 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėllomls pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas Repiiblic 7868

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
TA TP KT T* T Q T1 A Q

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH. HALSTED STREET 
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietą

6 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

I’alengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastini gaivus skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteinfnio, nervuoiu- 
mo, skaudamą akių kaištį. Nuimu 

i calaractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Tel. Canal 6111

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St) 

Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryto 
Nuo 1 Iki S vakare 
Seredoj pagal sutarti

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. JLA.KCI E1TE ROAD

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso- 
Inios be akinių. Dabar kuinus perpus jei. Ofiso Boulevard 6918-18 
pigesnes, negu buvo. Musų kaurus
pigesnes, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE.

Į V A I R Ū8 DAKTARAI:

Rea. Victory 2343

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

ZZKZ

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

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

[skirtų valandų. Room 8.
i Phone Canal 0523 .

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

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 6:30-8:86

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo offsą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE. 
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—11 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 13 

Telefonas Midway 2880

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 fr šventadieniais 19—12

Res Phone 
Englewood 6641

Office Phone 
Wentworth 3006

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Vai.:

ROOM 210
2-4 lr 7-9 vai. vakare

Office.- 
Victory 2284

Res.:
Beverly 0081

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

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

Chicago, Iii.
Phone: Hemlock 6706

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare © WISSIG,
Specialistas iš

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEZICRLYT 

KA1P U2SI8EN6JU8IOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciallškal gydo liga* pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, ulnuodljlmą krau
jo, odos, ligas, žaisdas, reumatismą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą lr paslaptingas ilgas. Jeigu MII ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia lr persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per dangai! metų Ir Išgydė tūkstančiu* , i'ataik-
mas dykai. OFISO VALANDOSl Kasdie nuo 10 valan d c ryto iki 1 
valandai ir nuo t—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai 

4J4M1 UKHT i6ik ST, kampas ŠLeelnr Are. Tel Oravford MT6
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CHICAGOJE Iš ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

R. Andreli finas, 2650 W. 63 
St. (Tel. Hemlock 8380) auk- 
sorius ir laikrodininkas pir
mas stoja į kontestų. Jis pa
reiškia: “Man, kaipo biznie
riui, nepatogu parduoti tikie
tus, bet dienraščiui ‘Draugui’ 
pasidarbuosiu, kiek bus gali
ma; platinsiu “Draugo” pik
niko tikietus; dykai duosiu 
visiems savo kostumeriams.

B. Nenartonis, 6540 So. Ca
mpbell avc., Marųuette Parko 
‘spulkos’ pirmininkas, žymiau 
sias labdarių prietelius, senas 
dienraščio “Draugo” rėmėjas 
pasižadėjo “Draugo” pikniko 
tikietus skleisti lietuvių “spu 
lkos” šėrininkų tarpe. Nauji 

'šėrininkai gaus dykai. B. Ne
nartonis tikisi laimėti pirmų
jų dovanų.

M. Varkalienė, 6315 So. Li-
-i-, t, .v v, , .ncoln St., plačiai žinoma vei- D. Pacevicius, uzlaikųs bu-1, . , . . , . iTAkė a smarkiai platina “Drau-

LIETUVIAI GRAŽIAI 
ATSTOVAUTA

Praėjusį šeštadienį oficialiai 
atidaryta Pasaulinė Chicagos 
Paroda. Atidarymo iškilmės į- 
vyko dideliame Soldiers Fiel- 
d’e, kur tarp, kitų tautų gru
pių, dalyvavo ir lietuvių gru
pė ir, reikia pasakyti, gražiai, 
— gražiau net negu kitų tau
tų grupės — pasirodė. Pla
čiau apie tai tilps ketvirta
dienio ‘ ‘ Drauge. ’ ’

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARK

černę ir grosernę po adresu 
2614 AVest ‘69tli St., sėkmin
gai žengia pirmyn savo biz
nyje. Kadangi jis ypatingai 
pasižymi savo greitu ir sąži
ningų patarnavimu, taip pat 
prekiij gerumu ir pigumu, ne
stebėtina, kad yra apylinkės 
lietuvių mėgiamas ir remia
mas.

go” pikniko tikietus. Ne vie
nam padarys “snpraizų”.

K. Vaitkienė, '6829 So. Tal
man avė., žymi Marąuette Pa
rko veikėja žada nepasiduoti 
tikietų vajuje ir laimėti do
vanų “Draugo” piknike. K.
Vaitkienė kų žada, tai dvigu- 

jr bai padaro.
___________ Kaz. Mikšis, 6807 So. Tal-

IŠ KILMINGA PUOTA PAS nian ave” buv?s Parapijos ko-
PP. JANUŠAUSKUS n,iteta narys’ dau& turi drau’ 

gų ir pažįstamųjų visoj Chi
cagoj. “Draugo” pikniko ti
kietų paėmė daug. Sako I\. 
Mikšis padarysiąs “airis tri- 
ksų” visiems tikietų platin
tojams. Reikia tikėtis. K. Mik
šis gabus tikietų platintojas.

P. dailius, 6803 So. Rock- 
vell St., senas “Draugo” da
rbuotojas pasižada platinti ti
kietus ir darže dirbti paskir
tus darbus.

Laikraščiu pardavėjas pata
rnaus visiems, kas tik norės 
“Draugo” pikniko tikietų.

Grybas, 6127 So. Maplewood 
avė., visiems žinomas patyręs 
maliorius, teisingas, malo
naus būdo žmogus, turintis 
Chicagoj daug kostumerių. Ke 
lėtų mėnesių buvo paėmęs a- 
tostogas sveikatai pataisyti, 
dabar vėl sugrįžo ir priima 
“orderius” visokiems dar
bams: maliavoja, popieruoja, 
naujus ir senus, didelius ir 
mažus namus.

Grybas visų mylimas, gai, 
dėl to, kad yra darbštus ir gė
los širdies rėmėjas, taipgi se
nas “Draugo” prietelius ir rė-

Antradienį, gegužės 23 d. 
Gini. Pan. Švenč. bažnyčioj iš
kilmingai baigės 40 vai. atlai
dai. Bažnyčia buvo pilna žmo
nių, net stovintiems buvo ma
ža vietos. Didysis parapijos 
choras, vadovaujant Įžymiam 
chorvedžiui p. Janušauskui, 
padedamas Chicagos lietuvių 
parapijų vargonininkų pa
gražino įspūdingas pamaldas. 
Reikia pažymėti, kad jau ke
linti metai kai mūsų bažnyčių 
puošia tikrai graži bažnytini 
muzika ir giedojimas. Visa 
garbė už tai priklauso varg. 
Janušauskui.

Po pamaldų pp. Janušaus
kai visus vargonininkus ir sve 
čius pakvietė į savo gražių 
rezidencijų, Beveriy Hills, ku
rioj p. Janušauskienė suruošė 
turtingų puotų. Stalas buvo 
gražiai gyvomis gėlėmis pa
puoštas iš pačių Janušauskų 
puošnaus gėlyno.

Pasistiprinus gardžiais val
giais, komp. A. S. Pocius per
statė varg. Mondeikų užimti 
“toastmesterio” vietų. “Drau

Visiems plačiai žinomi Chi
cagiečiai pp. Jos. Molis ir G. 
K. Budris, atidarys pirmutinį 
lietuviškų darželį po antrašu 
3508 So. Halsted St. viršui Ra 
movos Teatro, Bridgeporte. 
Tai bus vadinama Romova 
Garden (Dine and Dance).

Viskas bus kuo gražiausiai 
išpuošta su vėliausios mados 
baldais ir dekoracijomis. Jo- 
hny Bell Orkestrą gros vaka
rais. Šokimas veltui, taipgi 
bus laikoma visokių pinuos rū 
sies užkandžių ir skanaus alu
čio su mandagiu patarnavimu 
bus atnešta į stalus erdvingo
je vietoje.

Vakarais bus duodama Pro
gramai, muzika su dainomis, 
lietuviškai ir angliškai.

Lietuviai kurie atvažiuos į 
Cicago ant Pasaulinės Paro
dos visai nesigailės jeigu at
silankys pamatyti šių naujų 
įstaigų, nes, gal būt, tai pir
mutinė ir didžiausia, tos rū
šies lietuviška įstaiga visoje 
Amerikoje. XXX.

ŽINIOS Iš ŠV, MYKOLO 
PARAP,, NORTH SIDE

SVARBUS SUSIRINKIMAS

Gegužės 31 d., parapijos sve 
tainėj 7 valandų vakare.

Į šį susirinkimų kviečiami 
draugijų atstovai ir išrinktie
ji darbininkai dirbti piknike 
ir parapijos komiteto nariai. 
Aptarsime svarbus reikalus.

Pikniko Rengimo Komisija

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 
LEGIJONIERIŲ VEIKIMO

DABAR “BUSY”

P-nas V. Bagdonas, 3358 S. 
ITalsted st., yra nuo senai pa
garsėjęs “muveris.” Dabar 
jisai pusėtinai “busy”, nes 
dabar yra laikas, kada žmo
nės kraustosi. Reikale jį ga
lima pašaukti Yards 3408.

Rep.

GERESNĖ VIETA — GE
RESNIS BIZNIS

Universal Sboe Store naujo
je, geresnėje vietoje, 3337 So. 
Halsted st., varo geresnį biz
nį. Lietuviai savininkai užlai
ko geriausios rūšies č'everykų 
vyrams ir moterims. Be to tu
ri didelį pasirinkimą. Parda
vėjai yra patyrę savo darbe 
ir moka čeverykus gerai pri
taikyti kiekvienam. Rep.

Nors lietuvių legijonierių 
Lt. Harris 271 skyrius dar ne
senai tegyvuoja, bet jau spėjo 
pasidarbuoti truputį ir lietu
vių visuomenės reikalams. Lie 
tuvių legijonierių skyrius pa
aukojo kap. Dariaus ir Girė
no komitetui $63 bankiete, į- 
vykusiame gegužės 5 d., Ju
cius Sisters restorane. Auką 
įteikė Legiono komanderis p. 
J. Mickeliūnas, pasakydamas 
gražių, patrijotiškų kalbų. Su
kėlimui minėtos aukos dau
giausiai pasidarbavo mūsų 
skyriaus raštininkas J. S. Čai- 
kauskas ir J. Mickeliūnas, už 
tai jiems priklauso didelė pa
dėka.

Dabar, kad sudarius keletą 
centų dėl skyriaus pašalpos 
fondo, rengiamas lietuvių le
gijonierių išvažiavimas, kuris 
įvyks birželio 4 d., Miliausko 
darže, Willow Springs, III. Vi
si eks-kareiviai ir legijonie- 
riai ir tie, kurie nepriklausote 
prie legijono, kviečiame atvy
kti j minėtų išvažiavimų. Ma-
Jonu bus visiems susivažiuoti, 

... 7 .suseiti j krūvų ir atnaujinti 
senas pažintis, pasidalinti pra
eitojo karo įspūdžiais. Ne tik 
eks-kareiviai, bet ir kareivių 
draugai ir pažįstamieji kvie
čiami sykiu su kareiviais da
lyvauti ir linksmai praleisti 
tyram ore birželio 4 dienų.

Korespondentas
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1933 RADIOS

PRANEŠIMAI
CHORVEDŽIU DĖMESIUI

Šiuo pranešu visiems chor
vedžiams būtinų reikalų pa
duoti sąrašų savo choro na
rių muzikos direktoriui A. Po
ciui. Pagal tų sąrašų bus duo
dami ženkleliai (pesai) įėji
mui į Pasaulinę Parodų Lie
tuvių Dienoje. Rašt.

UNIVERSAL STATE BAN
KO DEPOZITORIŲ KOMI

TETO SUSIRINKIMAS

Šiuomi šaukiama Universal 
State banko depozitorių ko
miteto ir advokatų susirinki
mas trečiadienį, gegužės 31 d., 
7:30 vai. vakare, Universal 
klubo kambarv, 812 West 33 
St. Visi komiteto nariai, bei 
draugijų atstovai, taip gi kom. 
advokatai, kviečiami dalyvau
ti. Yra svarbių reikalų apta
rimui.

Kviečia Dep. Kom. Valdyba

Trečiadienį, geg. 31, įvyks 
L. Vyčių Chic. Apskr. susi
rinkimas Aušros Vartų parap. 
svetainėj (AVest Side) 8 vai. 
vak. Visos kuopos privalote 
prisiųsti savo atstovus, nes 
yra labai svarbų dalykų sva
rstyti. Koresp.

LIETUVIŲ VALGYKLA

M. Kalvaitis, savininkas Vi
ctory Restaurant, 4648 So. 
AVestern avė., iš naujo atidarė 
valgyklų. Dabar vieta kur kas 
gražiau išrodo, negu pirma 
buvo. Valgiai gaminami ko 
geriausi, patarnavimas ma
ndagus ir greitas. Pasitaikius

INSURANCE
NOTARY

PUBLIC

būti šioje apylinkėje, pasinau
dokite tautiečio įstaiga. Rep.

NUOŠIRDUS AČIŪ

Šiuomi tariame Dr. A. G. 
Rakauskui nuoširdų ačių nž 
gerų ir nuoširdų patarnavimų 
priimant kūdikį, geg. 13 d. Šv. 
Kryžiaus ligoninėje.

Dr. Rakauskas tikrai yra už
sitarnavęs gero daktaro var
do. Kiek teko girdėti, visi jo 
ligoniai atsišaukia apie jį kai
po nepaprastai sumanų dakta
rų, kuris iškart pažįsta ligų ir 
gydo lakiai sąžiningai.

Tų patį patyrė ir mano 
žmona. Už tų patį atlyginimų 
Dr. Rakauskas ne tik paskuti
ne gimdimo diena rūpinosi li
gone, bet per visų “garnio” 
periodų rūpinosi motinos die
ta, higiena ir bendru organiz
mo stoviu. Todėl kūdikiui 
gimstant, žmona patyrė ma
žiau skausmų. Turėdami to
kių nepaprastai gerų daktaro 
priežiūrų, žmona ir kūdikis 
randasi sveikam stovyje.

Tat, aš- ir mano žmona esa
me labai dėkingi Dr. Rakaus
kui už jo rūpestingų atsidavi
mų, ligoniui.

Taipgi dėkojame visiems 
lankytojams už gėles ir dova
nas.

A. ir P. Peldžiai.

Ši ekskursija veliama p-no 
Bergen, Cunard Linijos Lie
tuvių Skyriaus, gerai žino
mas tarp mūsų žmonių kadan
gi pasekmingai vedė praeitas 
ekskursijas. P-nas Bergen pa
rūpins visokių pasilinksmini
mų kelionėje ir rūpinsis ke
liauninkų gerove, kas link vi
sų, bagažų ir kitų smulkmenų 
surišančių su kelione.

GRIŪVA RAMBYNAS

Rambvno kalnas nuo potvy 
nių nukenčia kiekvienų pava
sarį. Ir šiemet įgriuvo nema
ža jo dalis. Nepadėjo nieko nė 
medžių nukirtimas pereitų ru 
denį. Dėl daugybės plyšių y- 

1 pač didelis pavojus gresia pa
čiai kalno viršūnei, kuri vra 
Iv...gražiausia viso Rambvno kai 
'no dalis ir iš kurios galima ge 
riausiai matyti visų apylinkę, 

i Klaipėdiečių ir Rytprūsių lie
tuvių veikėjų ne vienas yra 
susirūpinęs, kad Rambyno i> 
gelbėjimu būtų susirūpinta 
kad atitinkamos įstaigos, nuo 
kurių tai pareina, kiek galėda
mos pasiskubintų, nes paskiau 
jau gali būti pervėlu.

CUNARD LINIJOS EKS
KURSIJA

Cunard Linija ir vėl ren
gia vasarines ekskursijas į 
“senų krajų”, viena iš jų iš
plaukia ant laivo “Berenga- 
ria” birželio 29 d., kurioje 
dauguma tikisi aplankyti sa
vo tėvynę.

Tt fe
4?!L I KIEWICZ &(o-

.HORTGMEBAI

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. TeL LAPAYETTE 1083

Phone CANAL 4124 FIRST CLASS WORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHAULING and REPAIRING 

Plumhbig f— Heating — Sewerage — Gas Work 
CONTRACTOR

go” red. šimutis, Sakalas ir JTn^jaR* pasižadėjo “ Drau- 
visi vargonininkai tikrai įdo- ,g() pikniko tikietų veltui 
miai kalbėjo, reikšdami savo|duoli savo naujiems ir senie- 
džiaugsmų turėdami progos rns kostumeriams. P. Grybas 
dalyvauti šioj puotoj. ■n'ra apleidęs nei vieno “Drau

jgo” pikniko ir nesigailįs cen-
Ant Kalo p. Janušausko, Uostumeriams

r.nosirdž.a, dėkojo Visiems nž 5i„ti D(>1 visaf|a „|>usv 
atsilankymų ir vienybę.

Po vakarienės visi juokavo, 
linksminos, lietuviškas dainas 
giedojo, kortomis lošė. Vaka
ras buvo tikrai malonus. Vėlu 
vakarų net nesinorėjo skirtis 
iš tokio linksmans būrelio. At

sisveikindami su vaišingais 
šeimininkais visi dėkojo už 
gražų pavaišinimų ir pasilin
ksminimų. Ieva Lukošiūtė

S. S.

EINA AUKS6IAUSIUS 
MOKSLUS

Ištobulintos ir gražiuose 
kabinetuose RCA Victor, 
Philco, Fada, Zenith ii' 
kitokios Radio kombinaci
jos automatiškai maino re
kordus.

Kainos nuo

*19.50
ir aukščiau iki

*150.00
Jūsų seną radio priimam 

mainais

2240 W. 22nd STREET CHICAGO, ILLINOIS
Estlmates fiimlstoctl on reąncst

No job too large — No job too small

JŪSŲ PARANKUMU IR SAUGUMU
Parduodame American Rxpress kompanijos Money

Order’ius ir Travelers čekius.
Mokame aukščiausių kainų už Lietuvos Bonus.

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.
3320 S. HALSTED STREET 

Yards 5215

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčlos 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko. Ketvergo lr Subatos 

Vakarais 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Pianus už pf- 
glaųslas kainas. Pašaukit Lafayette 
89(0

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor
gičius, Namui Farmas lr Blanlus vi
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu biznyje lr teisingu patar
navimu. tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. Western Avenue

Chicago, III.
Tol nnnvEKTT.T.

Auksinė proga
Atsiradus skubiam reikalui 

su didele nuolaida parduosiu 
Spulkos knygutę vertės $1,090 
Spulka žada išmokėti visus 
pinigus pilnai ir su nuošim
čiais, bet vėliau. Atsišaukite 
asmeniškai ar laišku

2334 So. Oakley Avė., 

Bok 36.

CHRYSLER IR PLYMOUTK

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti .Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniskiausius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
BALZEKAS MOTOR SALES 

4038 Archer Avė.

Tel. Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.

“Draugo” didžiojo pikniko 
rengimo komisijai paskelbus 

vajų tikietų platinimo, Mar- 
quetteparkiečiai pirmieji sto
ja į darbų.

Marąuette Park. — Dr.
Kliauga, plačiai žinomas lie
tuvių dentistas, 2420 W. Mar
ąuette Rd., gerai pažangiuoja 
savo profesijoj. Dabar jisai 
eina post graduate kursų de- 
ntisterijos moksle. Jisai bus 
žymus dentistas-specialistas. 
Pažymėtina, kad I)r. Kliauga 
savo praktikų pradėjo 18-tos 
gatvės kolonijoj. Dabar sena
sis jo ofisas panaikintas. Rep.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas —- Boulevard 4705—8167

Radio programai:
Nedėlioj WCPL 970 k. 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų 
Kctvergais WHFC 1420 k. 7 :3o vakare.

Kiekvieną dieną (angliškai) WAAF 920 k> 4:15 po 
pietų. I

s<

K. S. Jakubaitis
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 ui galionų.

Varnišiai: 98c, $1.25, $1.50, $2,25, $3.00, $4.60 ui 
galionų.

Turim maliavų, kurios išdžiūsta į 2 valandas.
3240 SO. HALSTED STREET
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