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nutrauktas darbas

rr“"

..S

M

i-;-:-:-;-:-;-

B •

į v > \ '

S*.

į;O -

X/v p;

IMTI PASĖLIAI, DARŽOVES; 
NUNEŠTI TILTAI

VASAROJAUS SĖJA SUTRUK
DYTA; MILIŽINISKI 

NUOSTOLIAI

B®
£><

PRZEZIDENTAS | LAIVY
NO KADETUS

UŽ J. EUROPOS VALS
TYBES

III
.-i,P :

ANNAPOLIS, Md., birž. 2. 
— Vakar karo laivyno akade
mijoj baigės mokslo metai. 
Baigusiems akademijoj moks
lus kadetams suteikti diplo
mai. Iškilmėse buvo preziden
tas Rooseveltas. Jis pasakė 
apleidžiantiems akademijų 
prakalbą.

Prezidentas sakė, kad dalis 
jaunų karininkų pasiliks lai
vyno tarnyboje, o dalis užsi
ims kitomis profesijomis. 
Kiek tuos, tiek kitus preziden
tas ragino, kad jie neužsidary
tų savo klano sienose, kad jie 
nesistatytų kokiais aristokra
tais, bet visur ir visados Im
tų žmoniški ir lygūs mokslus 
baigusiems ir bemoksliams, 
turtuoliams ir vargšams, vi
siems šio krašto 120 milijonų 
gyventojams. Tik tada jie pa
darys daug naudos sau ir vi
siems kitiems.

VIENA, Austrija, birž. 2.— 
Tarptautiniam prekybos rū
mų kongrese dalyvauja 45 
valstybės.

Be kitko 'tariamasi apie 
svarbiausiąjį klausimą, kad 
Europą pakeisti Jungtinėmis 
Europos Valstybėmis. Tas rei 
kalinga ekonomikos ir taikos 
atžvilgiais.

Deja, tam naudingam sie
kimui kliūčių stato politiniai 
klausiniai.

KETURIŲ VALSTYBIŲ 
PAKTAS

si® '/P

Tos rūšies lėktuvo pavydalu paminklą norima parūpinti žuvusiam lėktuvo katastro
foje Notre Dame universiteto footbolininkų kuopos vadui Knute Rockne. Jis žuvo kovo 
31 d., 1931 m., su kitais 7 asmenimis. Norima nupirkti tą žemės plotą, kur įvyko katastrofa— 
Kansas valstybėje ir Įtaisyti parką, stadijumą ir atletines aikštes.

BIUROKRATIJA NEPASI
DUODA

BERLYNAS, birž. 2. —Vo
kietija galutinai nusprendė pa 
sirašyti keturių valstybių pak 
tą. Vokiečiai diplomatai pa
reiškia, kad tai naujas “po
piergalis”. Šis paktas nei 
naudingas, nei kam nors pavo
jingas. Vokietija j j pasirašys 
svarbiausia tarptautinės tai
kos atžvilgiu.

POPIEŽIAUS GIMIMO 
SUKAKTUVĖS

VATIKANAS, birž. 1. — 
Vakar minėta Šventojo Tėvo 
Pijaus XI 76 metų amžiaus 
sukaktuvės. Gauta daugybė iŠ 
viso pasaulio sveikinimų.

Kaip kasdien, taip ir vakar 
Šventasis Tėvas ryte atlaikė 
šv. Mišias privačioj savo apar 
tamentij koplyčioj, o popiet 
priėmė tūkstančius maldinin
kų.

Skirtumas Vatikane matėsi 
tik tas, kad visur buvo išskleis 
tos popiežiaus vėliavos ir Va
tikano sargyba buvo šventa
dieniai apsitaisius.

APAŠTALIŠKAS DELEGATAS NUO 
ŠIRDŽIAI SVEIKINTAS

WASHINGTON, birž. 1. — 
Ačiū biūrokratijos veikimui, 
prezidentas Rooseveltas atidė 
jo valstybinių biūrų suliejimą 
krūvon ir perorganizavimą.

VEIKIMAS NUTRAUKTAS VIEŠIEJI DARBAI 
VOKIETIJOJ

SUKURTAS NAUJAS 
BIURAS

AVASHINGTON, birž. 1. — 
Sukurtas naujas didelis ir ga
lingas vyriausybės biuras, ku
ris savo žinioje turės krašto 
pramonę.

KONGRESAS TURI DAUG 
DARBO

WASHINGTON, birž. 2. — 
Čia reiškiama abejonė, kad 
kongresas galės sesiją nutrau 
kti apie birželio 10 d. Turi 
daug darbo.

BANKRŪTIJO KLIUBAS
NEW YORK, birž. 1. —

Likviduotojui pavesta vienas 
seniausiųjų krašto kliubas — 
kariuomenės ir karo laivyno 
karininkų kliubas. Šiam. kliu- 
bui padėtis pablogėjo, kada 
nesenai karininkams sumažin
tos algos.

KAUNAS (per paštį). — 
Naktį ir gegužės 12 į. 13 d. 
šiaurėje Lietuvoje siautė bai
sios liūtys. Pylė kaip iš kibiro 
ir per trumpą laiką kilo di
džiausias potvynis, kokio ne
sti ir pavasarį. Ypatingai pa-

Potvynis siautė taip pat 
Linkuvos, Saločių, Pušaloto, 
Pakruojo ir kituose valsčiuo
se.

Linkuvos valsčiuje išnešta 
nuo vieškelių 13 tiltų. Ypatin
gai nukentėjo Mūšos žemupio 
gyventojai; Linkuvos, Pakrnoliesti Šiaulių apskrities šiauri

niai valsčiai. 'jo, Klovainių, Lygumų vals-
Gautos iš ten žinios rodo čiai. Čia potvynis buvo toks

l

ŽENEVA, birž. 2. — Nusi
ginklavimo konferencijoje vei 
kimas kelioms savaitėms nu
trauktas. Tas padaryta, kad 
duoti progos atstovams dau
giau susiorentuoti apie vi
sus Anglijos plane pažymė
tus nusiginklavimo klausimus.

BERLYNAS, birž. 1. — Vo
kietijos ministerių kabinetas 
autorizavo iždo departamentą 
išleisti 240 milijonų dol. iždo 
banknotais. Šis fondas bus pa 
naudotas įvairiems viešie
siems darbams.

PRANCŪZIJOS IŠLAIDŲ 
SĄMATA

SUMAŽINTAS ATLYGI
NIMAS

WASHINiCrTON (per paš
tą). — Pereitą savaitę čia at
vyko naujas apaštališkas dele
gatas J. Valstybėms, Jo Eksce 
lencija arkivyskupas Amleto 
Giovanni Cicognani.

Geležinkelio stoty Jo Eks
celenciją pasitiko iš širdingai 
sveikino Baltimorės arkivysku 
pas Curley, apaštališkos dele- 
gatūros auditorius mons. P. 
Marella ir ne mažas būrys į- 
žymiųjų vietos kunigų ir pa
saulini nkų.

Apaštališkas delegatas su

ISPANIJOS KATALIKŲ
SĄJŪDIS PRIEŠ VYRIAU

SYBĘ

MADRIDAS, birž. 1. — Vi
sam Ispanijos krašte pasireiš
kė nepaprastas katalikų sąjū
dis prieš steigiamojo susirin
kimo radikalų atstovų pripa
žintą priešbažnytmį įstatymą,

kiekvienu atskirai pasisveiki
no ir paskui Išvyko stačiai į 
delegatftrą. Iš tenai paskelbė 
tokį pareiškimą:

Atvykus į jūsų tautos sos
tinę yra man didelė garbė ir 
didelis malonumas. Daug pa
reigų manęs laukia ir jų im
siuos taip veikiai, kiek man 
tas bus galima. Nereikalauju 
pakartoti, kad turiu vilties ir 
meldžiuos, kad veikiai grįš ge 
rovė jūsų kraštui, kuris yra 
man didžiai brangus ir kuriam 
aš turiu privilegijos gyventi 
ir dirbti.”

KARDINOLAS DALYVAVO 
MIRUSIO VYSKUPO LAI

DOTUVĖSE

ROCHESTER, N. Y. ;(per 
paštą). — Mirusio vietos vys

kupo J. F. O’IIerno laidotuvių 
gedulingose pamaldose daly
vavo Jo Eiuinencija kardino
las Hayes, New Yorko arkivys

liūdną padėtį. Joniškio vals
čiuje vanduo išplovė kelius, iš 
nešė ant kelių tiltus. Žemesnė 
se vietose išplautos daržovės. 
Vasarojus, dėl anksčiau buvu
sių lietų, buvo vos pradėtas 
sėti. Potvynis žemesnėse vie
tose pasėlius išplovė. Pašviti
nio valsčiuje tas pats. Šviti- 
nio upelė išsiliejo, užsemdama 
laukus. Ant kelių išnešta daug 
tiltų.

Žeimelio miestelio pakraš
čių gyventojų trobesiai buvo 
visai vandens apsemti. Gyven
tojus teko gelbėti skubiai pa
darytais keltuvais ir plaustais. 
Smarkiai pakilęs vanduo suar 
dė ir nunešė visus tiltus ant 
magistralinių griovių. Viešk- 
keliai gerokai patvino apardy 
ti ir išplauti. Susisiekimas bu 
vo nutrauktas. Laukuose labai 
nukentėjo pasėliai ir daržai.

didelis, jog išėjo iš vagos Mū
ša, Daugyvenė, Kruopa ir ki
tos upelės. Daugybė tiltų iš
nešta, laukai apsemta.

Dėl vis besikartojan ių lie
tų žemesni tų valsčių laukai 
dar nebuvo į sėti. Sėja buvo 
nesenai prasidėjusi. Užėjęs 
potvynis slėnesnėse vietose pa 
sėlius išplovė ir sumaišė su 
žeme. Priruošta sėti žemė da
bar visai sugadinta, suplakta, 
atskiesta. ĮsėtuS laukus dau
gumoj teks antrą kartą atsėti.

Praėjus potvyniui, žemes
niuose laukuose dar tebetelk- 
šo balos. Sėjos darbai tegalės 
prasidėti po vienos — dviejų 
savaičių.

Potvynio paliesti iikininkai 
labai susirūpinę, ypač tie, ku
rie dėl lietingo rudens mažai 
teįsėjo žiemkenčių.

kuris įduotas respublikos pre- kapas, vienas tituliarinis ar-

PARYŽIUS, birž. 2. —
Prancūzijos parlamentas pa
galiau pripažino valstybės iš
laidų sąmatą su 145 milijo
nais dol. nepritekliaus.

MONTREALIUS, Kanada, 
birž. 1. — Canadian Pacific 
geležinkelio 11,000 darbininkų, 
įėmus konduktorius, sumažin
tas 20 nnoš. atlyginimas.

APLANKĖ KARALIŲ

ROMA, birž. 1. — Nauja3 
J. V. ambasadorius Italijai B. 
Long aplankė Italijos karalių 
Krivinalo rūmuose.

PUOLĖ FAŠISTŲ BŪKLES

VIENA, Austrija, birž. 1.— 
Austrijos policija visuose mie
stuose puolė austrų fašistų 
organizacijos būklės. Ieškojo 
ginklų.

J. V. AMBASADORIUS 
PARYŽIUJE

PARYŽIUS, birž. 1. —čia 
atvyko naujas J. V. ambasado 
rius Prancūzijai J. I. Straus.

8 ASMENYS ŽUVO

RIVERSIDE, Cal., birž. 2. 
Rytuose nuo San Bernardino, 
kaip pranešta, ore susidaužė 
du kariuomenės lėktuvai. 8 aa 
menys žuvo.

zidentui Zamora, kad jis pa
sirašytų.

Nežiūrint radikalo premje
ro Azana reikalavimo, kad įs
tatymas veikiau būtų pasira
šytas, prezidentas užtęsia pa
sirašymą. Jis apturi galybes 
protestų prieš įstatymą ir rei
kalavimų, kad nepasirašytų, 
kad padėtų savo “veto” ir pa 
siųstų atgal steigiamajam su
sirinkimui, kuris neaitstovauja 
krašto gyventojų ir neturi tei
sės jų vardu dirbti tos rūšies 
pragaištingų kraštui įstatymų.

Ar prezidentas pasirašys 
Įstatymą, ar pe, nėra žinoma. 
Jis pats apie tai tyli.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

kivyskupas ir keletas vyskupų.
Pamaldos įvyko Šv. Patri

ko katedroje. Buvo apie 2,000 
žmonių. Tarp jų buvo ir vie
nas mirusio pažįstamas epis- 
kopalų (protestantų) vysku
pas.

Velionis vyskupas O’Hern 
keturis metus šioj diecezijoj 
vyskupavo. Jo Emin. kardino
las Hayes velionį buvo vysku 
pu konsekravęs.

DAUGIAU UŽMUŠTŲJŲ

Per gegužės mėnesį šie
met Cooko apskrity nuo auto
mobilių žuvo 105 asmenys. 
Pereitais metais per gegužės 
mėnesį buvo užmušta tik 88 
asm.

CHICAGOJE

BE REIKALO AREŠTUO
JAMI

Chicagos teisėjas T. A. 
Green, kuris nagrinėja areš
tuotų automobilininkų bylas, 
randa, kad policija be reikalo 
daug žmonių areštuoja ir are
štuotų daugumą laiko stotyse 
uždarytus. Jis reikalauja, 
kad ši praktika būtų nutrauk
ta.

SUŽEISTAS JAUNAS 
CHEMIKAS

Northwestern universiteto 
chemijos laboratorijoj ištikus 
sprogimui sužeistas studentas 
R. Gibney, 22 m. amž.

NAUJA GATVĖKARIŲ 
LINIJA

Atidaryta naujai išvesta į 
parodos srities vartus, 18 ir 
23 g. gatvėkarių linija. Gatvė
kariai 23 g. geležinkelio patil
čių važiuoja ir užsuka j 18 gat 

vę.

GAL CHIGAGON ATVYKS 
PREZIDENTAS

Žiniomis iš Wasbingtono, 
gal vasarą Chicagon atvyks 
prezidentas Rooseveltas. Jis 
kviečiamas Chicagos advoka
tų susirinkiman pasakyti pra
kalbą. Tai būtų proga prezi
dentui ir parodą pamatyti.

Pelenų išvežiotojų ir gatvių 
valytojų dauguma apleido pas
kelbtą rakieterių streiką ir 
grįžo darhįan. Policijos apsau 
goję dirba.

Chicagos aldermonų komite 
tas reikalauja, kad taxical 
kompanijos papigintų žmonė
ms važinėjimą.

Damen ave. miesto trokas 
susikūlė su gatvėkarių. 8 asme 
nys sužeista.

Vakar Chicagoj atidarytos 
net penkios ne mažos konven
cijos.

ORO STOVIS
CHICAOO IB APYLINKES 

KĖS. — Šiandien numato
mas dailus oras ir šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI
KUN. JONAS KATELĖ

ietuvos spauda plačiai minėjo kun. Jo- 
nojKatelės mirties 25 metų sukaktuves.

Nedaug kam yra žinomas šio vyro var
das. Vis dėlto jis mūsų visuomenei turėtu 
būti žinomas ir minimas.

Kun. Jonas Katelė priklausė vysk. Va
lančiaus mokinių ir sekėjų šeimai. Tapęs ku
nigu dar prieš antrąjį lenkmetį, kun. Katelė 
jau tame Lietuvos politiniame subruzdime ak
tyviai dalyvavo, būdamas tuo laiku Zarasų 
vikaru. Slapstė sukilėlių skleidžiamas kny
gas ir atsišaukimus, skatino žmones kovoti 
su “maskolių” valdžia.

1876 m. kun. J. Katelė paskiriamas kle
bonu į Panemunėlį tarp Kupiškio ir Rokiškio, 
netoli savo gimtosios vietos, ir čia išgyvena 
36 metus ligi pat savo mirties. Būdamas Pa
nemunėlio klebonu, kun. Katelė atsidėjęs i- 
masi žmonių švietimo darbo, nekartą sutikda
mas toj srity tamsuolių pasipriešinimą, ypa
tingai tais atvejais, kada skatindavo ne tik 
vaikinus, bet ir merginas įgyti mokslo.

Jo darbas nepatiko rusų valdžios agen
tams, todėl su žmonių švietimu tekdavo slėp
tis, ruošiant pamokas nakties metu, jungiant 
su važinėjimu.prie ligonių, skiriant kiek pra
mokytus “daraktorius” bei “daraktorkas” 
ir kit. Galop, teko griebtis dar griežtesnės 
priemonės, taikant jas mokyklinio amžiaus 
vaikams: nei vienas vaikas Panemunėlio pa
rapijoj negalėdavo prieiti pirmosios išpažin
ties ir komunijos, neišmokęs skaityti ir rašyt, 
4 aritmetikos veiksmų ir geografijos bei isto
rijos.

Kadangi ne visur spėdavo pats būti, ma
tyti ir žinių teikti, kun. Katelė rašė vadovė
lius lietuvių kalba,pavesdamas savo zakras- 
tijonui juos perrašinėti. Perrašytieji vadovė
liai būdavo siunčiami į kaimus ir iš ten iš 
jų vaikai mokomi. Štai tie ypatingieji nuo
pelnai, kuriais, išskyrus velionį kun. Katelę, 
jie vienas mūsų visuomenininkas negalėdavo 
pasididžiuoti. Tačiau tai būdavo ne vienin
telė jo veiklos sritis. Kun. Katelė buvo uolus 
blaivininkas ir kortavimo priešininkas. Nei 
degtinės nei kortų nerasdavai jo namuose. *

Kun. Katelės pasišventimas sužadindavo 
įorą dirbti švietimo srity ir kituose žmonėso

Jis ne tik švietimo skleidėjas, bet rėmė 
įr scenos meną, dirbo ūkio kėlimo srity..

P. Gudas

CHICAKI -1933
Šiemet sueina šimtas metų nuo Chi

cagos miesto inkorporavimo. Toms suka- 
, ktuvėms paminėti Chicagoj yra surengta 

didinga Pasaulinė Paroda ir ji buvo ati
daryta gegužės 27 d.

Ta proga tinka pažvelgti į praeitį ir 
susipažinti su Chicagos miesto pradžia 
ir greitu jo iškilimu. Kartu čia tinka su 
aipažinti platėliau ir su kitais įvykiais, 
kurie rišasi su ana gadyne ir Chicagos 
istorija.

Iš visų pasaulio didmiesčių Chicago 
yra jauniausias. Užtenka atsiminti, kad 
Amerika pradėjo karą už neprigulmybę 
3776 metais, o tasai karas baigėsi tik 
1783. Matome, kad Chicago buvo įkurta

Veiklus visuomenininkas, energingas pa
rapijos reikalų rūpintojas, kun. Katelė netru
kus prieš mirtį, imasi statyti Panemunėly di
džiulę mūro bažnyčią, bet savo darbo vaisių 
nesulaukė: 1908 m. gegužės mėn. 21 dieną 
jisai su šiuo pasauliu išsiskyrė.

VARGONININKŲ REIKALE
J. Riktelia.

RADIKALŲ PROGRAMA

Nesenai Washingtone socialistams vado- 
vajant įvyko žemyno ekonominio atstatymo 
kongreso (Continental Congress on Econo- 
mic Reconstruction) konferencija. Žinomas 
socialistų partijos vadas Norman Thomas 

ir kiti jo sėbrai padavė programą, kaip ir 
kokios socialės reformos turėtų būt krašte 
vykdomos.

Anot socialistų-, turėtų būt konfiskuotos 
visos pajamos tų, kurie per metus turi jų 
daugiau kaip 25,000 dolerių. Kas yra viršaus, 
tas turi tekti valstybei. N. Thomas pareiškė, 
kad visus didžiuosius turtus reikia atimti iš 
pavienių ir juos paskirstyti-visiems gyvento
jams. Tik tuo būdu, anot jo, būtų galima 
čia apsidrausti prieš numatomą revoliucijos 
pavojų-

i\onferencija toliau reikalavo, kad kon
gresas pripažintų tris bilijonus dolerių ir tai 
visa išmokėtų bedarbiams; kad pripažintų 
šešis bilijonus dolerių viešųjų darinį progra
mai; kad visam krašte įvestų 30 valandų sa
vaitės ir 6 valandų dienos darbą; kad ko 
greičiau karo veteranams pinigais išmokėti 
bonusus; paskelbti morgičiams moratoriumą; 
padidinti mokesčius už paveldėjimus; skirti 
federalinę senatvėje pensiją; apdrausti dar
bininkus nedarbo metu; paimti valstybės ži
nion transportą ir susisiekimą, viešosios nau
dos kompanijas, visus gamtos turtus ir pa 
grindines pramones.

Socialistai sakė, kad šie jų reikalavimai 
yra būtini ypač šiandieniniais laikais.

Reikia pripažinti, kad tų reikalavimų da
lis yrą pateisinama, kita dalis — abejojama, 
o kai kurie reikalavimai yra stačiai socialis- 
tiški. Pavyzdžiui, konfiskavimas. Jei indivi
dai iš ko nors atima savastį, ar pinigus, tas 
darbas vadinasi plėšimu. Jei tą pat daro or
ganizuota visuomenė — konfiskavimu. Jei 
kur vyriausybė pasiglemžia bažnyčias, ar baz 
žnytinęs savastis yra valstybinimas, ar na
cionalizavimas. Karo metu vadinasi rekvizi
cija. Paprastų darbininkų atlyginimas suma
žinamas iki žemiausiojo laipsnio, o įvairių 
bendrovių viršininkams algos dar daugiau 
didinamos. O kada vyriausybė sumano kokius 
nors naujus kraštui mokesčius, šie aukštai 
apmokami viršininkai pirmieji sukelia bai
siausiąjį triukšmą.

Šis kraštas nereikalingas socialistų vado
vybės ir jų teorijų vykdymo. Štai nelaimin
goji Rusija turi būt ryškiausiu visam pasau
liui pavyzdžiu. Bet labai reikalingas- naujos 
darbininkų atlyginimo sistemos. O ši sistema 
yra krikščioniška sistema. Darbininkas turi 
gauti atlyginimą tokį, kad jam gyventusi 
be vargo, kad jis galėtų dar kiek pinigo su
taupyti ir senatvei. Už tokį darbininkui at
lyginimą — teisingą' krikščionišką atlygini
mą stovi ir patsai Bažnyčios Galva — popie
žius.

Jei krikščioniška atlyginimo sistema bū
tų įvesta, tada čia nebūtų negerovės ir vargo, 
socialistų agitacijos išnyktų.

Tarp daugelio Amerikos lio 
tuvių tarpe veikiančiųjų drau
gijų randasi ir Vargonininkų 
Sąjunga, susikūrusi visai ki
tais sumetimais nekaip šių die 
nų gyvenimas reikalauja. 
Prieš dvidešimtį metų savo 
veikimo, vargoninkai turėjo 
vienas užduotis, šiandien sto
vi už akių naujos. Seniau bu
vo didelis vargoninko nuopel
nas, jei galėjo chorą organi
zuoti ir šalę bažnyčios, lietu
viškam vakare, daineles padai 
nuoti. Šiandien tas skait.mas 
pareiga. Bėgąs, lig upėje van 
duo, gyvenimas pirmyn su sa 
vimi neša naujus papročius, 
naujus siekinius, naujas idė
jas ir naujus darbus. Tarp 
daugelio naujumų, vienas svar 
biausiu randasi viešas organi
zuotas veikimas su chorais ne 
vien tik savųjų tarpe, bet ir 
tarptautiniuose parengimuo
se. Šiandien gyvenimas verčia

se. Ta knyga daug pagelbės 
mo ralio laipsnio pakėlime vi
suomenėje, jiarodys visuome
nei, kas ir kaip buvo vargo
nininkų veikiama; drauge pa
dės ir medžiaginiam stovio pa 
gerinimui. Tokia ku\ ga bus 
ne tik patiems vargoninin
kams svarbi, bet drauge bus į- 
domi ir vertinama parapijų, 
dvasininkų, choro dalyvių ir 
bendrai visų veikėjų; joje bus 
aiškus veidrodys išeivijos, nes 
nėra Amerikoje lietuvių kolo- 
jos, kur vargonininkas nebū
tų visuomeniniame darbe. Bet 
gyvenimo likimas juos taip į- 
vertina, kaip Lietuvoje liau
dies mokyklų mokytojus: jie 
aria kaimuose užžėlusius kul
tūros dirvonus, gaudami vos 
tik pramitimui atlyginimą, o 
tuo tarpu reikalavimų jiems 
stato kiekvienas kas tik plunk 
sną gali rankoje nuvaldyti. 
Jei tas mokytojas pajėgtų dir
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vargonininkui iš savo darbų bti sulig reikalavimų, jis pri-
verstas būt dirbti paroje 24 
vai., visvien nepajėgtų visko 
atlikti. Tas pats yra ir Ameri 
koje su vargonininkais. Jei jie 
nori būti pavyzdingi, jie turi 
veik kas mėnesis surengti ko
kį nors parengimą parapijos 
naudai, kad parapija gautų 
nors dalį (kai kur net dau
giau) pajamų iš vargoninin
ko, kurio išlaikymui yra ski
riamos lėšos. Retai rasis Ame 
rikoje parapiją, kur vargoni
ninkui nebūtų statoma ši pa

tuksiančius jaunimo bemokin-' ie^a’ liehent esti kokios nors 
darni dainų, vaidinimų. Visa Įy.Pa^nS°s aplinkybės. I ap-

ir sugebėjimų viešai laikyti 
kvotimus. Laimė tiems, kurie 
sugeba su gyvenimu žengti pir 
myn; bįet tamsi ateitis tam, 
kurs nepajėgia kartu žengti ir 
atsilieka užpakalyje. Aukomis 
patampa ar iš apsileidimo, gal 
iš nesugebėjimo, ar gal, me
džiaginis skurdas prie to ve
da.

Vargonininkai savo darbu 
daug prisidėjo prie lietuvišku 
mo palaikymo išeivių tarpe. 
Jie savo prakaitu sudrėkina

tai daro dėl idėjos, nes užmo- 
kesnis už tokį darbą, kurį jie 
gauną, jis negali būti skaito
mas atlyginimu. Kiek nors 
senstelėjęs vargonininkas yra 
invalidu. Nuolatinis dirksnių 
įtemptas darbas su būriais pa 
laido jaunimo, kuris lengvai 
nepasiduoda disciplinai, suar
do sveikatą, o taip pat daug 
prisideda prie to ir vargonmi 
ninko nei šiokia nei t-okia so
cialinė padėtis visuomenėje: 
kiek jis sugeba savo asmeniu 
išdirbti visuomenėje tinkamą 
įvertinimą ar paramą, tuomi 
ir pasitenkina. Šių apystovų 
dėka, visas jų veikimas atrodo 
miglotas visuomenei.

Labai sveikinantis dalykas, 
kai praeitų metų seimas už- 
gyrė chicagieoių sumanymą, 
išleisti knygą — albumą su 
atvaizdais chorų, vedėjų, su 
aprašymais veikimų kolonijo-

tik 50 metų praslinkus po karo už nepri
gulmybę. New Yorko miestas jau turėjo 
400,000 gyventojų, kai Chicago buvo tik 
ką čarterį gavusi. Tąsyk Chicago buvo 
tik mažas kaimelis. Taigi Chicago augo 
taip greitai, kaip nei vienas pasaulio

miestas.
Pirmutinis baltas žmogus

Pirmutinis baltas žmogus, patekęs į 
vietą, kur dabar stovi Chicago, buvo pra
ncūzas Nicholas Pcrrot. Tai buvo 1671 
metais. Jisai atvyko laiveliu per Michi- 
gano ežerą ir išlipo ant kranto toje vie
toje, kur dabar randasi Jaekson Park. 
Pirmutinė Pasaulinė Paroda 1893 metais 
ir buvo rengta toje vietoje, kur pirmuti
nis baltas žmogus išlipo įr apsistojo. Ta
sai prancūzas nebuvo ilgai. Jisai buvo 
biznierius, supirkinėjęs nuo indijonų kai
lius.

Kiti baltieji žmonės, kurie ėmė lan

Gen. H. G. Bishop (kairėj), viršininkas J. A. V. lauko 
artilerijos, militarių reikalų komisijai demonstruoja minia- 
turinę naujai išrastą lauko patranką, kurią jis sugalvojo 
būdamas ligoninėj.

sininkas kolonijon, tuoj pasi- Įdingesnis bažnyčiai ir visuo
menei. Kad tas turėtų pasise 
kimą reikia patiems vargoni
ninkams vieningai šį sumany 
mą remti ir eiti su Dvasios 
Vadu ranka rankon. Jei tas 
sumanymas ir nepasisektų dėl 
kokių nors apystovų įgyven
dinti tokioje formoje, kokioje 
yra užsibrėžta, bet vis tik rei
kalą pastūmės pirmyn ir tas 
vargonininkams .išeis naudon. 
Kad tas turės ąpčiuopamų pa 
sėkmių, netenka abejoti, nes 
Dvasios Vadas, būdamas rim 
tas muzikas, gerai žino reika
lo tikrumą ir supranta kaip 
jį sutvarkyti Kunigų Vienybės 
seime.

kviečia vargonininką. Vieno ir 
kito darbas labai susiėjęs į vie 
uodą kryptį. Toje knygoje dva 
siškių kaipo globotojų, palai
kytojų, skatintojų to veikimo, 
bus taip pat aiškiai iškeliami. 
Iki šiol tas yra taip pat men
kai žinomas, nes buvo eilės 
dvasininkų, kurie patys ėmėsi 
vargonininko darbo.

Socialinio gyveninio vargo
nininkų būklėje iškėlimas, 
šiais metais atidarys naują 
puslapį, kur praeitame Varg. 
seime buvo rengiamasi prie jo 
atskleidimo. Artimam kontak
te veikdami dvasininkai pra
deda vis daugiau įvertinti 
vargonininkų veikimą ir nori 
ateiti jiems pagelbon. Rytinės

rastai, jei to vargonininkai ne > r, • • • t- ■ v i -. . ” rrovincijos Kunigų Vienybes
pajėgia, nuo tokio visuomenė 
atsigręžia, toks išspiriamas iš

pirmininkas, būdamas Varg.

Šiomis dienomis į visus lie
tuviškųjų parapijų klebonus, 
Dvasios Vadas pasiuntė laiš
kus sų tam tikromis ankie-

gyvenimo verpeto. Yra tokių 
vietų, kur vargonininkas gat
ves valo, pečius kūrena, baž
nyčią plauna, o pasitaikius 
progai, paraduose, iškilmėse, 
tarptautinėse šventėse atsto
vauja lietuvius teikdamas lie
tuvių tautai ir parapijai sve
timtaučių akyse garbę. Kiek 
čia pasiryžimo, energijos, pa-

Sąjungos Dvasios Vadu, di-I tomis, kur patys vargoninin- 
džiai gerbt kun. J. Šimėnai- - kai užpildę jas turės grąžinti
tis, praeitų metų Varg. seime 
darė pranešimą ir įnešė sul’or

Varg. Sąjungos sekretoriui. 
Ankietos pasiųstos ir nepri-

muluotą pasiūlymą: “...eiti klausantiems prie Sąjungos 
prie to, ka i Kunigų Vienybė vargonininkams. Remianties to
pripažintų Vargonininkų Są
jungą, kaipo kompententingą 
įstaigą spręst ir liudyt apie 
kandidatus į vargonininkų 
vietas parapijose.” Tas daly- 

laike vrasiaukojimo B vargonininko pa |;as (laharliniame
sės ant tautos aukuro! Tas j-naujas, naudingas ir visapu-

mis auklėtomis, Rus žinomas 
tikras skaičius vargonininkų 
aktyviai veikiančių parapijo
se, o taip pat ir kitų ten esa
mų klausimų koncentravimas 
vienon krūvon duos reikalin-

ra pas lietuvius ir lenkus, ki
tataučiai turi pakankamai rei 
kalingų kiekvienoje srityje ge 
rai apmokamų vadų.

Kaip aukščiau minėta, nu
matoma išleisti knygą, visą 
tai aiškiai parodys visuome
nei. Reikia manyti, kad dva
siškąja tą sumanymą rems, 
nes pirmą žingsnį įžengęs dva

gos medžiagos to reikalo svar 
šiai pačių vargonininkų remti- Į stymui Kun. Vien. seime. Kad 

būt lengviau Dvasios .Vadui 
savo tikslo siekti, tegul patys 
vargonininkai sąžiningai ir 
garbingai atsako į visus esa
mus ankietoje klausimus.
Kiekvienas vargonininkas turi 
žinoti, kad svetimi vargom 
reikalais nesirūpins, o jei ima 

(Tęsinys 4 pusi.)

ii nas.

Jei tas pasisektų įgyven
dinti, tuomet pakeltų vargo
nininko autoritetą visuomenė
je ir būtų užpildytas tas tru
kumas visuomenėje tam tikros 
padėties, apie kurią pirm tai 
kalbėta. Tuomet jo visas dar 
bas būtų sėkmingesnis ir nau-

kytis į vietas, kur dabar stovi Chicago, 
buvo taip gi prancūzai—misijonieriai, pir
kliai, svieto perėjūnai, avanturistai. Mat 
tada prancūzai šiaurinėje Amerikoje bu
vo labai beįsigalį. Anglams jie tada bu
vo dideli konkurentai. Tarp anglų ir pra
ncūzų buvo keletą smarkių susirėmimų, 
po kurių galų gale anglai ėmė viršų ir 
jie liko šiaurinės Amerikos viešpačiai.

Kadangi tie visi įvykiai aukštai ri- 
šasį su Chicagos istorija, tai pravartu ke
letą žingsnių žengti atgal ir platėliau su
sipažinti kas ir kaip tąsyk dėjosi. Pradė
sime net nuo Amerikos atradimo.

Pirmieji Ateiviai Amerikoj
Itališkos kilmės Kolumbas, Ispanijos 

karaliaus finansuojamas, Ameriką atra
do 1492 metais. Jisai buvo pasiekęs cen
tralinės Amerikos salų. Natūraliai ispa
nai buvo pirmutiniai naudotis naujuoju 
pasauliu. Jie, sekdami Kolumbo keliais,

ėmė užiminėti Centralinės Amerikos sa
las, paskui persimetė į kontinentą, į Mek
siką ir plėtėsi į šiaurę ir į pietus. Buvo 
užėmę Floridų, Califomiją, Texas ir ki
tas žemes, kurias dabar valdo Dėdė Ša
mas. Ispanai, vienok, daugiausia dėme
sio kreipė į pietus. Jie kartu su portuga
lais ir užvaldė visą pietų Ameriką.

(Daugiau bus)

Vaižgantas

DĖDĖ LAPĘ NUŠOVĖ
(Tęsinys)

— O jei!... Mano suskųstos bulvės pa
šalėje...

— Ojei!.... Mano padirbti parpeliai, 
kankalinė ant slenksčio paliko... Viskas 
bus išėsta... Ką besakys išalkę darbinin
kai?...

Ir žebenkštės greitumu išnyko.

— Na, \yrai! — tarė Petryla šuna- 
karis: — tuojau aš susiedei kailinėlius 
nuvilksiu. Taigi puikiai iškimšime ir prie 
Dėdės Nikodemo pastatysime, paminklų 
jo gudrybei... Bet kodėl aš neregiu, į ku
rią vietą kliudyta? Juk Dėdė lapę nu
šovei?

— Nešaudamas kliudžiau į pat pilvą! 
— atsakė Nikodemas. — Aš kaimynus 
smalingus pavaišinau žąsiena su prietai
sais; išalkę, daugiau nieko nebegaudami, 
turėjo senąsias papjovas suėsti ir, ėdę, 
pastipo: lapė į laukus išbėgusi, lapiūkš- 
čiai ten pat urve. Visos lapės žąsiena ap
sirijo.

— O, kad gi šitaip ir lapinas! — pa
gailestavo sodietis. —- Nebūtų jau mūsų 
skaudęs...

— Nebeskaus ir taip: savo paties 
smarvės pabūgęs, išsinėšins už žalių gi

rių, aukštų kalnų, tol... bent kur į Viatką.

1-,, i i U. t.'
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WEST SIDE IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS Vieną vakarą per gegužines] Geriausios kloties Bukšai- nos turėjo išvažiavimą Belle 
pamaldas po palaiminimo, cho čiams naujame luome. jlsle. Visi gražiai dieną pra

PATAISYMAS

Šv. Antano parapijos pikni
kas, geg. 28 d., gerai pavy
ko. Suvažiavo daug publikos, 
kurios tarpe buvo ir biznie
rių. Šeimininkams ir darbini
nkams ačiū už pasidarbavimą. 
Pelno parapijai liks.

Geg. 23 d. Western High 
mokyklą baigė V. Narauskai- 
tė, A. Kairiūnaitė, J. Kairiu- 
nas ir N. Mazaitė. Visi jau
nuoliai yra gerų tėvų vaikai, 
dalyvauja su mūsų jaunimu.

Vasarai atėjus, jau prasi
dėjo visose parapijose pikni
kai. Šv. Petro parapija, kaip 
paprastai, turės šįmet keletą 
piknikų parapijos naudai. Pir
mas piknikas bus birželio 18 
d., Beeehnut G rovė. Vietą vi
si lietuviai žino. širdingai 
kviečiame visus lietuvius į šį 
pirmą pikniką. Atsilankykit 

ir pasilinksminkit su Šv. Pet
ro parapijos žmonėmis. Pali
kim nors vieną dieną savo 
vargus ir bėdas ir praleiskim 
ją linksmai.

rui užgiedojus “Tegul bus'pa
garbintas, etc.,’’ plonas bal-

Mokslo Metų Užbaiga leidę, linksmai grįžo namo. 
Geg. 28 d. Šv. Jurgio parap. Į Detroitą buvo atsilankę

siukas atsiliepė pirmam suole, mokyklos vaikučių mokslo me [svečių iš Clevelando, būtent 
kuo 'Kučinskaitė ir Skirbantas. Ku

činskaitę tenka dažnai girdė
ti dainuojant per radijo. Ski
rbantas irgi yra žymus Cleve
lando baritonas. Svečiai buvo 
atsilankę į choro repeticiją.

kad man pranešė. Aš leidžiu 
“Draugo’’ redakcijai visados 
išduoti mano tikrą vardą skai
tytojams, jei kas pareikalau
ja; aš nebijau pasirašyti savo

Geg. 19 d. Rožė Bolotoff Širdingai prašomi žemiau 
(lietuvaitė) iš Gary, Ind., s«-|pažymėti vyrai atsilankyti į 
ikmingai baigė Henry Ford li- komiteto sus-mą, birželio 6 d.:
g^Bis mokykloj slaugės ku- 
r^J^Ridama stipendiją per va 
sąrą lankyti Ann Arbor, Mi- 
i’n., universitete aukštus slau
gių mokslus. Į mokslo baig
tuves buvo atvykusios trys 
ložės sesutės iš Garv, Ind.

V. Adomaitis, S. Atkočiūnas, 
J. Alkevičius, V. Bekampis, 
F. Gedvilas, J. Lotuzis, S. Va
siliauskas.

Naujas adv. Alekas Kundro
tas sėkmingai pasiekė savo 
irofesiją; išlaikė valstybinius 
cvotimus. Neužilgo paskelbsi
me ofiso adresą.

Geg. 25 d. pas naujo adv. 
tėvus buvo surengta susipa
žinimo pramogėlė, kurioje da
lyvavo gražus būrelis svečių.
Hsi turėjo linksmą laiką. Ad- Leonardas Žimnickas, 18 m., 

vok. A. Kundrotas priklauso 1857 Glinnan St., sūnus Anta-

Penkių meti} mergaitė aiškiai 
padėjo chorui tą Dievo gar
bės giesmę, arba teisingiau, 
n i aidą atgiedoti. Verta visie
ms žmonėms per pamaldas 
lietuviškas giesmes giedoti. 
Giesmė yra visų žmonių mal
da. Jei gali giedoti maža me
rgaitė, kodėl
žmonės.

Buvo rašyta “Tylutės“ a- 
pie Šv. Pranciškaus seserų rė
mėjų vakarą, kuris įvyko Šv.
Jurgio parapijoj. Nariai šių [tikros pavardės. Jei būsiu ka- 
draugijų: Apaštalystės Mai-^a, atsiprašysiu. (Atsiminkit, 
dos, M. S., Tretininkų ir Šv.’kad aš raSa« be iokio atl>'Sb
Pranciškaus Rėmėjų kaltina 
mane už tą klaidingą koresp.

mmo; niekas man nemoka net 
už pašto ženklus ir poperą).

Geg.

Kazys Maęulonis, 111 Day 
Street, išdirbęs vienoj dirb- i 
tuvėj virš dvidešimts metu 
(jo darbas yra sunkus ir prie 
ugnies) praeitą savaitę karš
tą dieną darbe apalpo. Atgai
vinę žmogų, ką padarė? At
leido nuo darbo. Tai tokia ko
mpanijos užmokestis žmogui, 
kuris jai dirbdamas padėjo 
visą savo sveikatą.

29 d., popiet įvyko 
pasilinksminimas katekizmo 
klesų ir išdalinimas dovanų. 

‘ Mokytojos vaikams pagamino 
užkandį. Vaikai išpildė per
statymą. Ant galo išdalinta 

dovanos. Visi vaikai, kurie iš
laikė geresnius kvotimus, ga
vo dovanas. Mokytojos irgi 
buvo apdovanotos už gerą da
rbą tarp parapijos vaikučių.

L. Vyčių 102 kp.

* Gegužės 27 d. laivu “Grips- 
holm” per P. Molio agentūrą 
išvyko į Lietuvą šie gerai ži
nomi detroitiečiai: Jurgis Bi- 
laitis, Albina Bilaitienė ir jų 
dukrelė Elenora, Antanas Ba
ranauskas, Elena Baranaus
kienė, Kazys Blaževičius ir 
Milda Kaunelytė.

no Zimnicko tapo išvežtas į 
Herman Kiefer ligoninę su ge
rklės užsikrėtimu. Jo padėtis 
rimta. Gydytojai da nepatyrė, 
kokia tai liga. Yra vilties pa
sveikti.

Jaunimo Klubo sus-mas bir
želio 7 d. Susirinkimas prasi

dės 8 valandą. Apkalbėjus 
klubo reikalus Literatūros dr- 
gija užims svetainę dėl pedro 
ir bunco party. Lošimas prasi
dės 9 valandą. Dovanų aukojo 
Ona LIoskins ir kitos narės. 
Po lošimo bus užkandis. Visi 
širdingai kviečiami atsilanky
ti ir linksmai praleisti vaka
rą su Šv. Petro parap. jauni
mu. Kun. V. M.

tų užbaigos programa 
gražiausiai atlikta.

8 vai. ryto visi baigusieji 
mokslą išklausė šv. Mišių ir 
priėmė šv. Komuniją.

4 vai. popiet skaitlingai su
sirinko žmonių į svetainę pa
matyti programos, kuri išpil-

negali suaugę [dyta šia tvarka:
1. Kalba — Juozas Usaris.
2. Amaryllis — Rhytlim or

kestrą.
3. Military Mareh — 5-6 

skyr. bernaičiai.
4. Rustic lilance — 3-4 skyr. 

mergaitės.
5. Kur bakūžė samanota —

7-8 skyr.
6. Ūkininkai — 3-4 skyr. 

bernaičiai.
7. Maži draugai — 1-2 skyr.
8. Tennis Drill — 5-6 skyr.
9. Blue Donube AValtz —

Rhythm orkestrą.
10. Gimnastika — 7-8 skyr. 

bernaičiai.
11. Fareivell song — 7-8 sky 

rius.
12. Mokyklą baigiantieji mo 

kiniai, atsisveikinimas — C. 
Stankiūtė.

Kun. Valaitis jau apleido Į šian.
ligoninę. Eina stipryn.

Tylutė

Jei aš būčiau tai rašius, pri-|Tik Sera darydama rašau. Bet 
sipažinčiau, bet juk ne aš ra-lkas nepadaro klaidų?

Žmonės turi tiesos išreikšti 
savo mintis. Ir gerai darė,

Niekuomet nenoriu nė vieno 
užgauti, ypač per spaudą.

Ona Aksomaitienė

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

EAST SIDE
Geg. 27 d. kun. J. Cižaus

kas surišo Moterystės Sakra-
, . _, , mentu Praną Bukšaitį su Ma-gatves, norėdama sau gala na •• o- .. ..®{1 .............. rijona Simonaite. Altoriai irsidaiyti, išgėrė žiurkių nuodų. v. „ . , - , v . ._ : __ -n . , # bažnyčios takai buvo puošniai

Viena mergina nuo Olivet

Pusėtinai apsidegino burną, gėlėmis ir painiomis papuoš-,bet ūmai nugabenta i ligoni-1,; T, ‘ v,. * ,ūtė iš-‘ „ • x-’ . ,tb Per sllub$ so,°Geg. 26 d. V. Švelniūtė iš- nę išgelbėta nuo mirties. Mat, ‘Avė Ma-

Spaudos Darbus

vvko į Scotlon’ą atlankyti mo 
tinėlę. Pažįstami, draugai pa
lydėjo ją į stotį linkėdami lai
mingos kelionės ir greit su
grįžti.

Geg. 27 d. laivu Camerania 
ji išplaukė iš New Yorko. V. 
Švelniūtė buvo veikli L. Vy
čių 102 kp. darbuotoja. Turė
dama skambantį soprano bal
są, nesykį publiką palinksmi
no gražiomis dainelėmis.

i , • v na” ir “Laudamus“ žavėja-tiri"-’ ka,pwZ?TS M. Cižau-

tenka t.kej.mo, Nel.eka v.l- 'skienP. ..Vestuvių
ties, ir, kai tik koks neramu
mas atsitinka, galo ieško. Bet 
ar tai galas? Galas šio gyve
nimo, bet amžina ateitis lau
kia, ir, sulig gyvenimo, bus ir jaunavedžių artimiausieji gi
ateitis. • [minės. Taip pat kleb. kun. J.

________ ; Cižauskas ir muz. J. ir M. Ci-

gnausnungai vargonavo muz. 
J- Cižauskas.

Vestuvių pokilyj dalyvavo

27 d. Grand Rapids, 
susituokė J. Vagonis 

iš New York’o su V. Kupriū- 
tc iš Detroito. Moterystės ry
šiu Šv. Petro ir Povilo baž-f
nvčioje juos surišo kun. Lip- 
kus. Vestuvių puota buvo pas 
jaunosios tėvelius. Svečiai de
troitiečiai dalyvavo (sesuo) 
Žvirzdinai ir visa šeima ir O. 
Piragienė. Jaunavedžiai po 
vestuvių laiką praleis Detroi
to apylinkėse.

Geg. £0 d. Alfredo Platuko žanskai- Jaunosios tėveliai ir 
pakrikštyta sūnus trijų metų giminės atvykę ant vestuvių 
ir duktė antri} metų. Ir jis Portage, Pa., pirmą kartą 
pats įsirašė į parapiją nors ir gedėjo p. Cižauskienę giedant 
toli nuo bažnyčios gyvena. Nors daug laikraščiuose yra

Vladas Jurgelevičius, para- dŽ“Tsi pro

pijos komitetas, būdamas ge- !** ** . * "T S°'
ras pažįstamas Fiat,.ko, L '™.* “ V*‘S‘"'7 .Pra"“s 
atleido, kol neperkalbėjo, kad T"" Ba
pakrikštytų vaikas lk“a,cl°’ ’™,a"sl° Sv. Jurgio

Birž. 3 d. L. Vyčių 102 kp. 
vakarinis piknikas įvyks Bee- 
cbnut grove. Kviečiame jauni
mą dalyvauti.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

ir pats 
grįžtų į K. Bažnyčią. Jei visi 

geri katalikai taip elgtųsi, 
daugelis lietuvių sugrįstų į ti
kėjimą, kuriame gimė. Dažnai 
girdėt, kad žmogus, kuris per 
ilgą’ laiką buvo atšalęs tikėji
me, negrįžta todėl, kad gėdi
nasi. Bet jei geras žmogus 
jam patartų, kad pasakytų, 
jog nėra gėdos gerą dalyką 
atlikti, daug gera žmogui pa
darytų. Bet, paprastai, nutili, 
arba, sako, tai kunigo dar
bas. Krikščionybė ne tik ku
nigo darbas, bet ir kiekvieno 
kataliko.

bažnyčios parapijom,. Pranas, 
atrodo, seka savo tėvo pavyz
dį, darbuodamas parapijoj.

Ant galo gerb. kleb. kun. J. 
Cižauskas pasakė gražią tai 
progai pritaikintą kalbą. Jo 
žodžiai ilgai pasiliks vaikučių 
širdyse.

Po kalbos klebonas išdalino 
diplomus, medalius ir dova
nas už atsižymėjimą moksle.

šv. Vardo draugijos valdy
ba vaikus įrašė į draugiją ir 
prisegė ženklelius, o per so- 
dalicijos iškilmes mergaitės 
tapo įrašytos į sodaliciją.

Didelė padėka priklauso se
sutėms mokytojoms, kurios iŠ 
anksto, kiek galėdamos, lavi
no vaikučius, už tat programa 
kuo puikiausiai atlikta. Kiek
vienas vaikutis savo užduotį 
atliko kuo geriausiai.

Aštuntąjį skyrių baigė šie: 
A. Belickaitė, C. Belickaitė, 
S. Bublauskaitė, O. Galdikai
tė, O. Kibartaitė, E Meškau
skai tė, O. Pelukaitė, F. Petro- 
nifltė, C. Stanikiūtė, B. Taine- 
liūtė, J. Vičiuliūtė, J. Kači- 
nauskas, P. Barkauskas, B 
Kašėta, V. Morkevičius, A. 
Paulauskas, P. šarkus, V. Sta
nevičius, J. Ūsorius.

Dovanas už pasižymėjimą 
moksle gavo: V. Stanevičius, 
J. Kačinauskas ir E. Meškaus
ką i tė.

Geg. 25 d. sesutės, mokyk
los vaikai, ir kai kurių moti-

Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

^0^

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

A

Draugas Pub. Co.

2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

BULL RUNN—Thi» Little Rippeninf Prove* Coodouvely Tfcot Boyiai LUiet' Hoeiery 1* No Mere Moo‘* JobP BY CARL ED
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KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

OMAHA, NEBRASKA tyme. Kad ir daug kitų dar
bų seselės turėjo, tačiau jos 
pasiryžo visus vaikučius kų

Nuo gegužės 15 d. iki 23jnors pamokyti. Gerbiamos sė
mės turėjome šv. Misijas, ku- selas užtarnauja 
rias davė gerb. kun. Pr. Vai
tukaitis. Kad oras ir labai šil
tas buvo, tačiau visomis die 
nomis bažnyčia buvo pilna 
žmonių. Matote, labai patiko 
pamokslai ir dėlto žmonės ste
ngėsi visų išklausyti.

Prie Dievo stalo taipgi žmo
nės skaitlingai artinosi. Dau
gelis suprasdami savo klaidas 
sugrįžo prie Dievo ir pažadė
jo vėl katalikiškai ir dorai gy
venti. Dieve duok jiems ište
sėti gerame, o gerb. kun. Pr.
Vaitukaičiui sveikatos ir ilgo 
gyvenimo už jo pasiaukojimą 
mūsų sielų labui. To ne tik 
aš tautietis linkiu, bet visi O- 
mahos lietuviai.

čių nuo tėvų.
Metine Novena prie 

Šv. Antano
parapijoje

CHICAGOJE

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

ntiems bažnyčioje. Ne vienas 
net apsiverkė, nes atsiminė sa
vo pirmos Sv. Komunijos die
nų.

kad mūsų mokykla bile kur 
užims pirmą vietą. Už tai tu
rime ačiuoti muzikos prof. Ka

Sėlis”, “Baidyklių paroda”,
“Karolio Teta”, “Andriaus 
šelmystės” ir kitus, tikimos,

I’fel, kuris duoda pamokas ant, kad ir šis veikalas bus sek-
įvairių instrumentų, ir gerb 
sesutei Angelinai, kurios at
sidavimas mokinių naudai sy 
kili kelia ir mokyklos vardą.

m i ngas.
Baigdama, norėčiau dar pri-

Liepos m. 8 — 16 dd. Ma
rian Hills, 111. (Kun. A. Pet
rauskas, M. I. C.)

Liepos 17 — 26 dd. Šv. O- 
nos novena Dievo Apveizdos 
parapijoje, Chicago, 111. (Kun.

minti: Brighton Parke medžia 'A. Petrauskas, M. I. C.)
gos rašymui yra daug, korės-

Mokyklos užbaiga
Gegužės 28 dieną mūsų mo

kyklos vaikučiai turėjo moky
klos užbaigos programėlį. Rū
pestingos seselės labai dailiai 
išmokino vaikučius. Beveik 
visa mokykla dalyvavo persta-

VARGONININKŲ
REIKALE

(Tęsinys iš 2 pusi.)
si padėti pati dvasiškiją, rei
kalinga su dėkingumu į tai at
siliepti.

kas, M. I. C.)<eua ir
Netolimoje ateityje vėl bus pondentų, kaip jau minėjau, 
progos pasigerėti gražia pro-,taip pat yra, tik reikia dau- 

prie plunksnelės.

Kiek laiko atgal, būdavo 
matyti “Drauge” daug apra- 

įvykių Brighton Parke.

Einant toliau, prie didesnės 
grupės, teko sužinoti, kad mo

kyklos mergaičių sodalicija ^'aina. lai bus mokyklos už-'giau noro 
.Juos aprašydavo nuolatiniai' balandžio 21 d. buvo sUruo- ^ginio vakaras. Žinau, kad Į Ypatingai dabar, prasidėjus 

korespondentai, kaip tai: “Pe 'gUS metinę puotą ir nauju na-1Pro&'rania ,)US la,)aį i<U*Hii, nes! Pasaulinei Parodai, Brighton 
llėda”, “Namiškis”, “Red!rįų priėmimą. Ši maloni puo-|*v ;'‘la sesutės darbuojasi. Parko vardas mūsų dienraš- 

prasides|Cjierry,,> “Baidyklė”, “Bri- fa buvo suruošta sesutėms mo TarP kitko, sužinojau, kad tątyje turėtų kasdien pasirody- 
kytojoms. Jos buvo kaipo sve-ivakar# scenoj pasirodys ne- ti. Tegul atvykę svečiai lietu

širdingą a- §omų Ar jūs Tu.ite tų ‘Nesijaučiu 
Gerai” Jausmų?

Musų patarimas jums yra, nueikite 
pas savo vaistininką ir už dolerj nu
sipirkite sau buteli ...............................

metinė novena mūsų parapi- gjlton park žinovas„ ir Uitį
Nusa-tone

e šv\ Antano šios pa- Bet pastaruoju laiku maža Q vis.} prOgramų išpildė paprastų “žvėriukų”: meškiu- įviai iŠ artimųjų ir tolimųjų ĮLuri.vl?tinXaja T^ap^titą"’^: 
globėjo birželio 5 die- 'tyt žinių §ių koresponden. Ipaėįos mergaitės-mokinės. Pro klb vilkiukų, zuikučių, šuniu- ,miestų žino apie Brighton Pa- 1 fnėvB‘nrvir^niu”ir’m^o8iu
zA VI z-> 1 \ O i I \ u*/ ZV 1 « z-k 1 9 . I*..-.,. _  , . e . z“ v • • • • 1 . i T Z T c? z-\ z*. zioi zx ♦ ♦ rvi z\ c iri z-,u .. o, .

joje prie sv, 
rupijos
ną. Novena baigsis birželio L’ “j, o Brighton Parke bruzdė- 
dieną, šv. Antano dienoje. jį;naft jr veikimas didelis. Vien
Kas rytas ir vakaras bus pa
mokslai sakomi, maldos kal
bamos prie šv. Antano ir pa
gerbimas šv. Antano palaikų.

kų ir rainasis katinėlis. Oi, rk’ą! O visa tai priklauso nuo |Viso 
bus daug įvairumo. Apie ta: jūsų, korespondentai! Dėl to, 
dar kitą sykį priminsiu, kad prie šūkio “Let’s Go, Cliica 
nepraleistumėt to vakarėlio. go”, pridėkime dar ir “Let’s 

G o, Brighton Park!”
“W. H. Y.”

mėnesio treatmentas viename 
butelyj tabletku. Pradėkite šį tr.at- 
mentą tuojaus ir jeigu po dvidešimts 
dienų jųa busite neužganėdintas, Jusu 
pinigai bus jums sugrąžinti — jus 
neimate jokios rizikos.

grama susidėjo iš įvairių vei
kalėlių ir žaidimų, gardžių už
kandžių, pasilinksminimo. Ir 
taip praleista smagus vakarė
lis. Programą gražiai vedė 
Stasytė Sabutė. Teko sužino
ti, kad puotoje vieną stalą už- 

me randasi “Draugas” ir dėl'ėmė įžymūs Svečiai, 
vra ________

per
daug

šį gegužės mėnesį tiek 
buvo įvykių, apie ku

riuos nieks nei nepaminėjo 
mūsų dienraštyje, o veik kie- 

Per novenų ne tik lietu\ iai įvįenanie braitonparkiečių ne
susirenka į pamaldas, bet taip1
gi daug ir svetimtaučių atei-'to skaitytojaius lnalonu 
na į bažnyčią, nes daugelis,rasj.į gj Į)eį apįe inaSų ka 
turi nepaprasto dievotumo
prie šv. Antano.

Miesto atnaujinimas
Pas mus dabar yra vajus

...... . . i Pradėkime nuo pačiu įau-atnaujinti nuėsto namus ir vi-1 1 1 d

VARIGOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

O dabar, nors keli žodeliai 
dar apie vieną grupę. Toji 
grupė jau mums gerai žinoma, 
tai Nekalto Prasidėjimo Pane
lės šv. parapijos Dramos Ra-

Negaliu praleisti neparasiu-. tdis, kurios vadu yra kun. 
įlipei}. Del to, kiek atsimenu, jsi apie “Muzikai] Vakarų ’, Į Valančius. Šis ratelis ne tik

I Labdarių 8 kuopa laikys s i 
'sirinkhną sekim, birželio 4 d., 
įtuojau po sumos. Nariai ir na-I
lės prašomi skaitlingai susi-

Be operacijos, be Įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina, 
nimą ir gėlimą. Nurodymai pri.

žina^^

iir kiek teko sužinoti stene-- 'l-m-d iwlm <«-P<>-nvė< m <1 mū 'oi- ■ , • i rinkti, nes turim prisirengti Įt?-,el “egeibės apUekininkaaiv i c k mm sužinoti, sitno kuiis jvyKo gegužes lo u., mu- Chicagoje pasižymėjo, bet jau ' ,v . Į pinigus.
siuos čia parašyti. sų svetainėje, lš tikrųjų, gai- ir kituose miesteliuose surengė i ^s'a^ia'1,1,0 ! La idanų į

_!ūkj, Isvaziavunas įvyks birže- i 6tI"! A R A P
lio 11 d. Kurie esate paėmę
tikietus pikniko, malonėkite 

grąžinti, kad būtų galima sus

la, kad ne visiems teko pasi- 'programas, kaip tai
gerėti vakaro gražumu. Višaki d., sulošė “Andriaus šel-

jtent mažyčių berniukų ir me-1 progrnina susi(lgj° dainU-Tiivstes” parapijos svetainėje,
•j"". ' . . . . . , .. . . Irgaičių, kurie sekmad., gegu-!lllok>’kIos orkestros į Indiana Harbor. Girdėjau, la-
Lietuviai taipgi matyti tai-is_~ ___ , _ . Inumeru. gitarų skambinimo ir

skų, kas tok reikalinga aplink i niausiu mūsų parapijom], bū-
namus.

kosi prie to darbo. Vieni nau-i žės 7 d. pirmų kartų į savo jllu,uenb
nekaltas širdeles priėmė Vie-jus stogus deda, kiti namų di „

dina, treti “skiepus” kasa,.“P«‘i Jėzų. Jų buvo septynias-

įvairių šokių. Visa tai atliko 
mūsų mokyklos vaikučiai, pri
rengti gerb. sesučių.

t>., ...... - • i .dešimt penki ir, kaip visuo-Butų gerai jei lietuviai duo-' r ’ 1
. v . met, mūsų gerb. sesučių grafu savo žmonėms namus pa- v. . . * 6v .. T , , . , . ziai prirengti. Į bažnyčia juosgražinti. Juk mes turime dai-1 . n i 
lydžių ir kitų mechanikų, ku-' !lydejo mOs« kteb- kun- Bri5‘ 
rie gerai supranta tuos dar-i a’ Sėjant musų mokyklos 
bug Tautietis vaikuclli benui, taip pat lydi-' rbe tėveliams,

vaikučius į parap. mokyklų ir 
lavintis muzikos srityje. Tą

bai pasisekė ir publikos su
traukė pilnutę svetainę. Ra
telis džiaugiasi surišęs drau
giškumo ryšius su kitu mies-

kaita suvesti. B. G.

JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkliam's 
Vegetable Compound

Taip šimtai moterų sako. Jis stip
rina nervas... duoda geresnĮ apeti
tą... geriau miegi... atleidžia galvos 
skaudėjimą, nugaros skaudėjimą... 
sunkiosios dienos pakenčiamos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika 
mėgink šias gyduoles. Nusipirk 
telį šiandien.

TĖVU MARIJONŲ 
MISIJOS

Birželio 5 — 11 dd. Harri- 
son, N. J. (Kun. A. Petrau,-j

Garbė Nekalto Prasidėjimo i teliu ir labai dėkingas kun. 
parapijai turėti tokias gabias J Bičkauskui už jo malonumų ir 
sesutes mokytojas. Garbė tu- jvaišingumą. Lošėjai, sako, kuo 
rėti talentuotus mokinius. Ga- ■smagiausiai praleidę vakarą.

Dabar ratelis rengiasi prie 
labai juokingos komedijos, 
kuri bus atlošta per būsimą 
Vyčių seimų Chicagoje, rug- 
piūčio mėnesį. Kun. Valančius 
verčia veikalų iš anglų kat-

kurie leidžia

G:

, mi giesmių mažesniojo choro.
! Altoriai buvo paskendę gėlė-

, . se. Prižadai, padaryti per šv.apygardos kuratori- ’ 1 . J F
. 'Krikštų, mergaičių ir bemai- kuratonus i.v, fcių

Laikraščiai praneša, 
VilniausTie, kurie prie (Varg. Sų

jungos nepriklauso, turi pasis j Ja paskelbė, kad 
tengti šių metų Varg. seimui nutarimu, A ilniaus balsai buvo atkartoti.

pareikšti savo norų būti Sų
jungos nariu. Šalę to, reikia 
labai rimtai šių metų seimui 
pasiruošti, nes bus svarstomi 
labai svarbūs klausimai. Tar
pe daugel klausimų yra numa 
tomi šie:

1. Knygos — albumo išlei
dimas ;

2. Socialinio stovio vargoni 
ninku sutvarkymo reikalas ir 
būdai;

3. Amerikos lietuvių parapi 
jų chorų sųjungos reikalas 
(statuto projektas paruoštas 
ir tam tikrų asmenų svarsto
mas) ;

4. Būdas sutraukti visus 
vargonininkus Varg. Sųjun- 
gon;

5. Viešųjų koncertų progra 
mų sutvarkymo reikalas. 
(Tenka pastebėti, kad visuose 
rengiamuose viešo pobūdžio 
parengimuose, kartojamos 
veik tos pačios dainos, kurios 
10 metų buvo dainuojamos su 
maža išimtimi pakeičiant nau 
jomis).

6. Numatomi aktualiais rei
kalais svarbūs, žinomų mūsų 
muzikų: A. Pociaus ir J. Ži
levičiaus. referatai. Taip pat’ 
ir visa eilė čia neįvardytų svar 
bių klausimų. Šiais metais 
vargonininkai turėtų kuo dau
giausiai atsilankyti Varg. Sei
man, nes • numatomas seimas 
Chicagoje. Ten bus įdomi pro 
grama chieagiečių ruošiama, 
svarbu bus pamatyti garsios 
Chicagos organizuoto vargo
nininkų veikimo būdus, kurių 
priešaky stovi Amerikos mu
zikų veteranas Antanas Po
cius.

mokyklą
pi,.te 1932-1933 mokslo metu pamokslininko kuo

vakarų tėveliai pamatė, kad 
ne veltui vaikučiai laikų pra
leidžia mokydamies muzikos.
Brighton Park ’as gali labai j bos. Prisiminus veikalus, jau

pataikoje uždarytos 9 lietu-'B™kos žodžiai, graži tvarka didžiuotis snv0 1,luzikos matytus scenoje, ačiū jo pasta-
P. . v. *lv. . . 1 tv 4 v kykla. Drųsiai galima sakyti, ngoms, kaip “Geltonasis Še-
vni nrivupKis Ttrtid'zios ninl.-vl.-- artinUIltlCS Dl’ie DlPVn sltl.Tn 'vių privačios pradžios mokyk-į artmanties prie Dievo stalo 
los. uarė neišdildomų atmintį esą-

\

PASIRINK SAU GERIAUSIĄ “DRAUGĄ”
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

The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE

pasteurized

NATURAL 
FLAVOR

švelnesnis valgyti; geras kepiniui 
— šis naujas K.raft American 
Cheese. Kraft’o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
kytas pakavime.

Tyros, Aiškio*, Rredkoa
GRAŽIOS AKYS

Y ra didelis tartas
Murino valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba “Eyd 
Beauty” ant parelkalatlmo.

Murina Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVJį 
DĖMESIUI

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę. duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

“Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja šias 
Ekskursijas į Lietuvą: Gegužės 10 d. “Berlin”; Gegu
žės 27 d. “Gripsholm”; Birželio 3 d. “Frederik VIII.” 
Tos ekskursijos tiesiog į Klaipėdų — be persėdimo.
Birželio 15 d., dideliu ir greitu laivu “Aąuitania.”

•
“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor

tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

< •<• r
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PASAULINĖS PARODOS 
ATIDARYMAS

IR VĖL SUŽIURO Į 
LIETUVIUS

(Tęsinys)
Pradėjus eiti tautinėm gru

pėm ir pasirodžius Lietuvos 
vėliavai, kurių sekė Šv. Ka
zimiero Akademijos benas ir 
Ciceros lietuvių kareivių dr-

tų prisėję imti kokį pagrabi- 
nį benų, kuris nebūtų padaręs 
jokio įspūdžio. Taigi Seserys 
Kazimierietės tautos labui ir 
lietuvių vardo iškėlimui, dy
kai davė visoms mergaitėms 
vienodus lietuviškus-tautinius 
kostiumus. Benas taip put, tur 
būt, dykai dalyvavo.
Ką sakys Lietuvių Sekcijos 

Komitetas?
Kaip jau sakiau, parodos 

atidaryme lietuvių grupė kuo 
gražiausiai pasirodė. Kaip per

tems) ir akademikėms (benui) 
po visam ne tik pietų neuž- 
fundijo, bet net aiskrimo nenu
pirko išdžiūvusioms nuo pūti
mo triubų burnoms atvilgin- 
ti. Trokas, nuvežęs benų į pa
skirtų vietų ir tas pamiršo, 
kad reikia mergaites atgal na
mo parvežti. Be cento karfe 
riui, be pietų su triūbomis įlie

mergaitėms (benui) padėkoti.
Marcus

2334 So. Oakley Avė., iChica-, 
go, IH. i

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

PRANEŠIMAS
i

Vasaros piknikų renginio 
Komisijoms

RŪTOS SALDAINfiS iš
Šiaulių. Taipgi Maisto išdir- 

rgaitės turėjo išlaukti iki 6'bystės lašiniai> pa|engvi<.OSi
vai. vakaro, kol atsiminta jas įvairio8 kumpiai ..
parvežti. Kai. kurios buvo net | Kaun0 šie lietuviški produk.

tai labai tinka vasaros paren
gimams, piknikams, išvažiavi-

užsiverkusios! Ar reikia dide-| 
snės ironijos? Drįstu sakyti, 
kad Komitetas ne tik nesusi

GARSINKINTES
“DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI:

ja (uniformos dalis) vėl visų 
akys sužiuro į lietuvių grupę. į saliutų, taip ir einant para- 
Viena dėl to, kad muzikančių ' dui lietuviai savajai grupei su 
uniforma saulės spinduliuose I pasididžiavimu plojo. Ir ne- 
begalo buvo ryški, graži, akį | buvo gėda ploti. Bet po visko 
•traukianti, o kita, kad visa-Į aš negalėjau atsikratyti min- 
me parade buvo tik vienas ties, ar kas pagalvoja, kiek
mergaičių benas ir tas — lie
tuvių. Einant pro didenybės

tos mergaitės-akademikės tų 
dienų privargo? Jaunoms ■—

estradų ir paskui pro jau su- 16-20 m. mergaitėms karštų
ėjusių ir paliuosuotų nuo pa
reigi} kariuomenę ir publikų, 
Šv. Kazimiero Akademijos be-

t
 daugiausiai plota. Vadi- 
, parodos atidarymo die- 
nūsų katalikų švietimo ir 
* kultūrinė įstaiga (įnėnius ir

Ciceros “kareivių” kuopų) iš
kėlė lietuvių vantų. Jei ne Šv. 
Kazimiero Seserų paskolinti 
saliutui tautiški kostiumai, 
būtų reikėję mergaitėms arba 
lėšuotis arba vartoti tuos kos
tiumus, kokius kiekviena su
lig savo išmanymo turi pasi
siuvus arba nuo kitų pasisko
linus. Taip pat jeį ne Šv. Ka

dienų atmaršuoti iš vidumie- 
sčio į Soldiers Field (keletu 
mailių) su didele vėliava, su 
didele iškaba, su muzikos įra
nkiais, dažnai griežiant, tai ne 
juokai. Joms teko daug pa
vargti, daug prakaito išlieti; 
jos ėjo, pluko dykai lietuvių 
vardui iškelti, tuo tarpu Lie
tuvių Sekcijos Komitetas iki 
šiol nesiteikė ne tik ačiū joms 
pasakyti, bet net spaudoje jų 
dalyvavimo plačiai aprašyti. 
(O juk yra spaudos komisi
ja). Laisvamanių spauda net 
nematė reikalo pažymėti, kas 
lietuvius atstovavo parodų a-

pras už tai Šv. Kazimiero A- 
kademijai paremti aukos pa
siųsti, bet net nė tinkamai

mams, vestuvėms, krikšty
noms, baliams.

Su užsakymais kreipkitės 
pas Rūtos daržo komisijų

Tai. UOAItSI'TE <067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAM

X —SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava netoli Kadai*)
Valandos: nuo I Iki I vai. vakaro 
UrnomI* ir nedėllonua panai 

sutarties

' Ofiso: Tel. Calunict 4039 
Kės.: Tel. llcnilotk 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. «9th St.

Valandos: 10—II ryto 
Seredomls lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

ui# so. luu. trr., cicero, ill. 
Vtar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
l’uned., Sered. ir Sulrit. 2—9 vai.

1 Office Phoue 
Prospect 1088

Ree. and Office 
8869 So. Le&vltt 8t. 

Canal 07 04

tiRABORIAlt

PHONE OROVEHILL 0037 
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir aekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

(869 80. WESTERN AVĖ. 
Chicago. Iii.

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 3616 arba 1618

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Bl.
TEL CICERO 69J7

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, Bl.

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki 8 vakare

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 Avenuezimiero Akademijos benas, bū tidarant. Iš Lietuvių Sekcijos 
Komiteto raštinės (socialistų 
dienraščio ofiso!) siuntinėja
mos visiems laikraščiams bla- 
nkos, straipsniai — paieško
jimai mergų grožio karalienei, 
o tuo tarpu nematoma tikro 
grožio, kuris svetimtaučius ža
vi ir lietuviams garbės neša. 
Dar daugiau. Lietuvių Sekci
jos Komiteto sekretorius be 
Komiteto žinios (bet Komite
to sųskaiton!) net į New Yor- 
k’ų važinėja “parodos reika
lais”, kablegramas į Kauną 
siuntinėja, kad atsiųstų operų 
“Gražinu”, kurią būk per 
Lietuvių Dienų (Liepos 16) 
kokie ten studentai statysiu 
scenoj, (įsivaizduokit, studen
tai per mėnesį išmoks operų 
ir jų pastatys scenoj Chicagos 
publikai! Prašymas, “Lietu
vos Aido” pranešimu, paten
kintas, opera išsiųsta), o tuo 
tarpu mergaitėms (saliutan-

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $2 5.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. 18tli St. Tel. Canal 6174

Chicago, III.

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET 
Tel. Boosevelt 7532

DR. UAKGkitlO

PRANEŠIMAS
Persikėliau 1 erdvesne lr patogesni 

vietą
3326 80. HALSTED ST.

VaJ.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 19 iki 18 
Phone BOULEVARD 8488

xei. cicero izee

DR. GUSSEN
A—KAY

Tel. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUN AS
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 AVĖ.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7 337
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomfs). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais 

ir Ketveigais 
Rez. Tel. Hytle Park 3395

PRANEŠU
DS. M. T. SniKOL'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. KONARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St, Chicago
OFFICE HOURS: 

a to 4 and 7 to » P. M. 
Sunday by Appoiutment

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis lr Seredomls susitarus 

4847 W. 14th St. Cicero, 111. Phone Boulevard 7042

DR. VAITUSH, OPT.

TEL. REPUBLIC 8340

ANTANAS
KAZLAUSKAS

Mirė birž. 1 d., 1933 m.,
12 vai. dieną, 77 metų amžiaus. 
Kilo iš Panevėžio apskričio, 
Rozalimo pa.rap., Bunčiu kai
mo. Amerikoje išgyveno 30 m.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Petronėlę po tėvais Ju- 
reviči'utę, du sunu Kazimieią 
ir Juozapą, marčias Albiną ir 
Veroniką, anūkę Bernlce, anū
ką Mykolą, švogerį lr švoger- 
ką Juozapą lr Karoliną Jure
vičius lr gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Auburn Avė. 
Lai'dotuvės įvyks pirmadienį, 
birželio 5, 19 33, Iš koplyčios
8 vai. bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamatdų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nubudę: Moteris, Runai, Ma
rčios, Alinki i, švogeris, švo- 
gerkos ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius g. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

Sėmiausi Lietuvių Gralx»riai Clii.-agoje
Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.

Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas 
patarnavimas visuomet prieinamas už 

NAUJĄ ŽEMESNĘ KAINĄ.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 

dykai*. Nubudimo valandoje nepamirškite 
mus pašaukti. REPUBLIC M34O, musų 

patarnavimu busite patenkinti.

JDOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

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

PAVIAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED
Henry W. Becker

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo -9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Tel. Canal <118

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 18 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
8eredoj pagal sutartį

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris ' 
esti priežastim galvos skaudėjimo, ' 
svaigimo, akių aptėmfmo. nervuotu- i 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau trumpą regystę ir tolimą re- 
gystę.

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. Nedėliomis pagal sutartį.

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus
pigesnės, negu buvo. Musų karnos Tel, ofiso Boulevard 6918-14 
pigesnės, kaip kitų.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

JUOZAPAS 
PETRAITIS

Mirė gegužės 31 d., 1 933 m., 
7:45 vai. vak. pusės amžiaus. 
Kilo iš Tauragės apskričio, Gau
rės parap. Amerikoje išgyve
no 32 metus.

Paliko dideliame nubudime 
draugus.

Laidotuvėms rūpinasi drau
gas Konstantas Norush.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės J- 
vyks šeštadienį, bi'rželto 3-čią, 
iš Eudeikto koplyčios 8 vai, 
bus atlydėtas Į Sv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje i- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paiys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę; Draugai Ir Pažįsta- 
mi.

laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

TeL Lafayette 8571

J. LIuIevičius
Graborlua 

lf
Balsam uo (oJas

Patarnauja Cht- 
cagoje lr aplelln- 
kšje.
Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VED4JA8
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard >898—1411

Tel. CICERO 894

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimu ui 991.99 

KOPLYČIA DYKAI
1344 a. SOth Avių Cicero, Bl

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iž bile kokios miesto dalies.

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautojo. Dykai Keturios Modernižkos Koplyčios 
D<1 terminų. Palaukite SUDBIK] pirm negu krslp- 
titės kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisu »

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

HEMLuCR. 6161

DR, V. S. NARES .
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8429 West Marųuette Road 

V ALANDŲ t):
9 Iki 11 ryto: 7 iki 9 vakare 

L tarų. Ir Ketv. vak. pagal sutartį 
Rea 6464 S. MAPLEWOUD 4 va.

TeL Lafayette 5793

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

Nedėliojo pagal sutartį
Tel. Ofiso lr Rea. Grovenm o#17

6917 S. Washtenaw Avė.

DR. J. J. SIMUNAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Road 
Vai.: 8-4 lr 1-9 nuc Ketv. 9-11 ryto 

Nedėlioj Hiiaitarua

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—8 lr 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Tel. Canal 02 57 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS .
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SUUlri HALSTED STREET 
Rezidencija 6000 so. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

Tel. Giovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tik susitarus
2422 W. MAR. <2 LĖTIE ROAD

ĮVAIRU S DAKTARAI:

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Rez. Victory 2343

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 6:30-8:89

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

CZRZ

DR. JOHN SMETAN A,
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. 

f Phone Canal 0523

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo offsą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

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

Telefonas Alidvvay 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 10—12

Res. Phone 
Englewood 6641

Office Phone 
Wentworth 8009

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

Office; 
Victory 2284

Res.:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
3046 Went\vorth Avenue

Vai.: 2 to 4 ir 7 to 9 P. M. 
OKetv. lr Sekmad. pagal sutarti 

‘ Ryto vai. Šv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, Iii.

Phone: Hemlock (709

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
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 dienų

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

G WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 MĖTI S NEŽIŪRINT 

KAIP L ZKISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speelališkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų lr pūslės, užnuodljlmą krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums geli pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

4800 WEST J6th ST., kampas Keeler Ava. 1 < rewford 6978

e
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CHICAGOJE

TOGONININIĮI SEIMAS
Šiuomi skelbiu, kad A. L. 

R. K. Vargonininkų Sųjungos 
Seimas įvyks liepos mėn. 17 
d., 1933 m., Chicago, III.

Seimas prasidės iškilmingo
mis šv. Mišiomis 9:30 rytų, 
Šv. Jurgio parap. bažnyčioj, 
prie 33-čios gatvės ir Auburn 
Avė. Mišias giedos 4 balsais 
vyri) choras, Missa i n H,onor. 
St. Francisti Xaveri-Fr. Witt.

Po pamaldų Seimo sesijos 
Šv. Jurgio parap. svetainėj.

Kadangi gerb. Chicagos mu
zikai atvykusiems j seimų sve
čiams parūpins (nemokamas) 
apsistojimui vietas, tad rei
kalinga iš anksto žinoti skai- 
čius atstovų. Tuo reikalu pra
šau registruotis ligi liepos 1 
d. pas V. S. C. raštininkų, J. 
Brandzų, 182 Migli St., Broo
klyn, N. Y.

Petras Petraitis,
A. L. R. K. Vargoninkų

Vice Pirm.

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

IŠ SUSIVIENIJIMO LIE
TUVIŲ DRAUGIJŲ IR 

KLUBŲ SUSIRINKIMO

Susivienijimo susirinkimas 
įvyko geg. 23 <»., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Pirm. T. 
Janulis atidarė susirinkimų, 
sekretorius M. Kadziauskas 
peršaukė vardus draugijų ir 
klubų. Pasirodė atstovų buvo 
Iš 11 draugijų; nebuvo iš dvie
jų-

Pirm. pakvietė naujų val
dybų užimti- savo vietų. Val
dybų 1933 m. sudaro: T. Ja
nulis — pirm., J. Balčiūnas
— vice pirm., M. Kadziauskas

— sekretorius, A. Kaulakis
— ižd., A. Vilkis maršalka, J. 

( Balčiūnas — direktorius Au
ditorijos. Visi užėmę savo vie
tas pareiškė dirbsiu labui su

PASISKAITYKITE!
MARIJONŲ FARMOJE Brolis Andriejus turi pa

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

BROLIAI MARIJONAI

“ROOSEVELT 7790 T’

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

Jeigu turite namų, lotų, ūkę, biznį pardavimui; 
norite kų nors mainyti, išrenduoti ar pinigų pasi
skolinti, tuojau pašaukite ROOSEVELT 7790 ir 
“DRAUGAS” maloniai suteiks Jums patarnavimų, 
ir patalpins jūsų skelbimų “Drauge” du kartu 
už tų pačių kainų.

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

ii

sivienijimo, draugijų ir klubų.
Perskaityta nutarimai pas

tarojo susirinkimo. Priimti.
Pranešimų iš bondholderių 

savininkų darė M. Kadziaus
kas. Priimtas.

Komitetas: A. Kaulakis, R. 
Mazeliauskienė ir M. Zolpie- 
nė darė pranešimų iš peržiū
rėjimo susivienijimo knygų ir 
turto. Viskų rado geroje tva
rkoje. Susivienijimo turto ka
soje yra viso $5,896.65. Pra
nešimas priimtas.

Pirm, perstatė susirinkimui 
naujo kasieriaus bonds’ų 
$1()(X).OO. Bondsas priimtas.

Pirm. T. Janulis daro pra
nešimų iš Lietuvių Dienos (16 
Liepos). Pasaulinėje Parodoje, 
kad įvyko keli susirinkimai, 
kuriuose, kaipo Susiv. pirm. 
dalyvavo ir liko išrinktas į 
komitetų iškilmėms rengti. 
Pranešimas priimtas ir nutar
ta, kad visi remtų ir dalyvau
tų.

Kvietimai: Teisybės Mylė
tojų draugijos, šv. Petronėlės 
draugijos, Palaimintos Lietu
vos draugijos ir Labdarių Sų
jungos priimti ir nutarta pa
remti.

Baigiant sus-mų pirm. T. 
Janulis pareiškė ačiū lietuvių 
laikraščiams už talpinimų Su
sivienijimo susirinkimų ir ko
respondencijų, atstovams ir 
atstovėms už skaitlingų lanky
mosi į susirinkimus. Susirin
kimų baigė 9:30 valandų va
kare.

Mart. Kadziauskas, rašt.

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų 2 sk. poseiminis susirin
kimas įvyks birželio 2 d., tuoj 
po pamaldų, Šv. Jurgio parap. 
mok. svet., ant 2 lubų.

Prašome visas rėmėjas atei
ti į susirinkimų ir naujų na
rių atvesti.

Girdėjome, kad Cecilia Pet- 
raitienė turi net kelis naujus 
narius, geras, teisingas mote
ris. Tik tokių ir laukiame sa- 

!vo skyriuje.

-u.
l Taipgi yra nepaprastų rei
kalų svarstyti. Tat prašome 
kuo skaitlingiausiai dalyvau
ti. Valdyba

Simano Daukanto draugija 
laikys mėnesinį susirinkimų 
sekmadienį, birželio 4 d., 12 
vai. dienų, Chicagos Lietuvių 

auditorijos svetainėj.
Nariai malonėkit būtinai su

sirinkti, nes yra svarbus susi
rinkimas reikale išmokėjimo 
pomirtinės. Taip pat reikės iš
rinkti komisija, kad patikrin
tų draugijos turtų šio pusnie-

A. F. Czesna šiomis dieno
mis pirko naujų hupmobilių 

čio. Taip pat prašomi užsimo- ^iš Tourists Motor Sales, 5944- 
kėti savo mėnesinius mokės- 46 So. Western avė. P-nas
čius draugijai. Valdyba Czesna yra plačiai žinomas bi- . dhmrnSčin nnutiin rdn• • „r . -r- . kasdien pavėsime visus mūsų &ent$ mėnraščio, pradėjo pia-

zmerius, 16.»7 W. 4.) st. Jisai gerajarius visagaliui prašy- “Draugo” nuo 1 bir-
damos jiems šimteriopo atly-ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO

PARAP., NORTH SIDE
Šv. Mykolo parapijos pik

nikas įvyks birželio 4 <1., Sil- 
ver Grove. Pradžia 1 valandų 
popiet.

Piknikų rengia visos drau
gijos parapijos naudai.

Į piknikų kviečiame visus 
be skirtumo: visų draugijų 
narius ir pavienius, visus pa- 
rapijonus. į

Šis linksmas pavasarinis pi
knikas bus vienas iš gražiau
sių piknikų, kokių dar nesamo 
turėję.

Orkestrą bus pirmom rūšies. 
Grieš įvairius šokius dėl jau
nų ir senesnių. Bus skanių 
valgių, gėrimo ir įvairių žai-

Vakar ryte padidėjo dr. S. 
Biežio, šv. Kryžiaus ligoninės

slų. Atsilankę tai ‘patirsite ir!v5tabo P/nuininko, 
linksmai laikų praleisite. Kvie ^e^ma gražia ir sveika dukre-

į čiami visi politikos klubai, bi
znieriai ir profesijonalai. Yra 
žinių, kad turėsime ir svečių. 
Malonu bus su visais susitikti 
ir tyram ore linksmai pasi
kalbėti.

Jaunimas su mumis visados 
vienybėje veikia, nes gerai ži
no, kad mes dėl jų viskų vei
kiame ir jiems viskas paliks. 
Nėra nieko brangesnio, kai 
mūsų jaunimas. Taigi jauni
me, valio į rengiamų visų dr- 
gijų piknikų. Mes visi žino
me, kad mes, senesnėji karta, 
ilgai negyvensime. Todėl iš 
vien turime rūpintis savo pa
rapijos gerove.

Tenebūna tokių, kurie tų 
dienų paliktų namie. Visi į 
piknikų. Visų Jauksime. 

Pastaba dėl važiavimo
Galima važiuoti bile karais 

iki Milwaukee avė. iki sus
tos. Paskui Mihvaukee avė. 
eiti du blokus į šiaurę iki Sil- 
ver Leaf grove (priešais Šv. 
Adalberto kapus). Komisija

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE
X Praeitų sekmadienį “Rū

tos” darže buvo surengtas pi
knikėlis Aušros Vartų para
pijos naudai. Rengėjai buvo 
M. Kolegijos rėmėjai (19 sky
riaus). Piknikėlis būt geriau 
pavykęs, jei ne lietus (vaka
re), kuris daugelį piknikie- 

rių išvaikė.
X Ateinantį sekmadienį, bi

rželio 4 d., West Sidės mer
gaičių sodalicija rengia links
mų piknikėlį parapijos “Rū
tos” darže. Kviečia visus skai
tlingai atsilankyti. Bus gražų 
žaidimų ir pasilinksminimo. 
Birželio 11 d. Šv. Vardo drau

bJBJUMa
gija taip pat rengiasi' šauniai' 
pasirodyti per savo rengiamų 
piknikėlį, kad tik daugiau pa
darius parapijai pelno.

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS • ir net stebėtinomis to Seimo
pasekmėmis. Nuoširdžiai dė
kojame Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų valdybai, visoms 
mūsų rėmėjoms-rėanėjams, vi
siems draugijų atstovams, ir 
visiems svečiams, kurie ne tik 
savo brangų laikų, bet ir dalį 
savo turto mums kilniai pa
aukojo. Paprastos kalbos žo
džiais neišreiškiame tos padė
kos, kuri giliai mūsų širdyse 
glūdi. Todėl, maldos žodžiais

PARAPIJOS, TOWN 
OFLAKE

PIRKO NAUJĄ AUTO
MOBILIŲ

užlaiko turkiškas-rusiškas su
gurinęs vonias, turi dailių už
eigų ir patogių saliukę. P-nas 
Czesna sakė, kad esųs paten
kintas nauju Hupmobiliu ir 
p-no I. J. Novickiu, Tourists 
Motor Sales vedėjo patarna
vimu. Rep.

Draugija Šv. Agotos mote
rį) ir mergaičių laikys susi
rinkimų sekmad., birželio 4 d. 
Visos narės malonėkite skait
lingai atsilankyti, nes šis su
sirinkimas bus iki rugsėjo mė 

Valdybanėšio.

DR. S. BIEŽIO ŠEIMA 
PADIDĖJO

le. Motinų ir dukrelę prižiūri 
dr. Juška. P-nia Ona Biežienė 
yra žymi dainininkė ir šv. 
Kryžiaus ligoninės rėmėjų

draugijos pirmininkė.
•j

Reikia manyti, kad Biežytė 
išaugs gera lietuvaitė, nes gi
mė iš gerų patrijotų tėvų, lie
tuviškoj ligoninėj, lietuviui 
gydytojui ir lietuvaitei .slau
gei prižiūrint. Linkime poniai 
Biežienei greit sustiprėti, o 
jos dukrelei sveikai augti.

X “Draugo” didžiuliui pi
knikui, kuris įvyks liepos 9 
d., Birutės darže, stojo į tal
kų daug kvieslių talkininkų 
tikietų platinimui ir dovanų 
rinkimui. Uolumas pas visus 
didelis. Visi dirba, kad pik
nikas kuo geriausiai pavyktų.

X Sudaryta nauja komisi
ja ir jai pavesta surašyti vi
sus Chicagoj Antanus, Jonus, 
Petrus, Povilus ir Vladislo
vus, kad iš anksto ruoštus 
prie savo vardinių.

NAUJA UŽEIGA

P-nas A. J. Berzinskis, se
nai žinomas biznierius, atida- 
rė šioje kolonijoje gražių už
eigų — Birch Tavern, 2346 W. 
69th St. Vieta savo gražumu 
pritinka šiai kolonijai. Atida
rymo dienoj, praėjusį šešta
dienį, p. Beržinskis susilaukė 
gražaus būrio svečių, kurie 
draugingai gėrė ir užkandžia
vo. Rep.

PRANEŠIMAI

Ramygaliečių Aido Klubas, 
kaip kas mėnuo, pirmų penk
tadienį, taip birželio 2 d., lai
kys susirinkimų pas P. A. Za- 
latorį, 2322 So. Leavitt Str., 
8 vai. vakare. Kviečiame vi
sus susirinkti. Ramygalietis

-u,

DĖKOJAME.

Švento Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų 14-tam Seimui į- 
vykus, džiaugiamės gražiomis

ginimo.
Švento Kazimiero Seserys

Turiu garbės išreikšti pa
dėkos žodį visiems Lt. S. J.
Harris Posto No. 271 Ameri- meratll »r senų skolų.
can Legion (lietuvių postas) 
bendradarbiams, kurie pagel
bėjo pardavinėjime gėlių (po- 
ppies) geg. 25 d. — Poppy 
Day — dienoje.

Ypač noriu padėkoti toms, 
kurios ant kampų pardavinė
jo. S. Mikolaitienei, M. Čai- 
kauskienei, B. Cižauskienei,
A. Daėiolytei, M. Čaikauskai- 
tei, IL Mickejiūnienei, H. Ku- 
lpšaitei, A. Saborintei, H. 
Strzeleckaitei (svetimtautė),
B. Yagminaitei ir H. Kairai- 
tei. Taipgi A. S. Prečinauskui, 
fotografui, kuris užleido savo 
studijų, 4309 Archer avė., tos 
dienos reikalams tvarkyti, J. 
Čaikauskui už pagelbėjimų 
man darbininkes tvarkyti ir 
visiems kitiems, kurie tik ko
kiu nors būdu prisidėjo. Ačiū 
visiems. J. Judickas, pirm.

RADIO
RADIJO PROGRAMA

Pritaikinta kapų lankymo 
dienai

Praeito antradienio vakare, 
kuomet lietuviai grįžo aplan
kę kapus, jie buvo sutikti sa
vo namuose įdomios radijo 
programos, iš stoties WGES, 
pastangomis Peoples Fnrni- 
ture Co. krautuvių, kuri buvo 
pritaikinta tai dienai.

Mūsų dainininkai H. Bar- 
tušienė, O. Skeveriūtė, A. Čia- 
pas, Peoples radijo kvartetas 
ir trio gražiai padainavo kele
tu rinktinų dainų, kurios toje 
liūdnoj dienoj suramino daug 
radijo klausytojų. Be to, Dr. 
Yuška patiekė’ įdomių kalbą 
apie kapų lankymo dienų, o

INSURANCE

NOTARY
PUBLIO

PERKAM

Lietuviškus

BONUS

STUNGIAM PINTGUS I LIETUVĄ
LAITAIORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

Phone CANAL 4124

JULIUS J. STORGUL
OVERHAULINO and REPAIRING 

Plnmbtog — Heatkng — Sevrerage — Oas Work 
CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET OHIOAGO, ILLINOIS
Estlmaten rumlfdved on reąncst 

No Job too large — No Job too small

U,NAUJAS AGENTAS*

Šiomis dienomis išlaikė eg
zaminus St. Staniulis, 6651 S. 
Talman avė. Tapo paskirta1 
savo kolonijoj už generalį a-

tinimų ‘‘Draugo 
želio. Jisai paima visų atsako
mybę ant savęs; žada daug 
pasidarbuoti katalikiškajai 
spaudai. Jisai turi daug nau
jų planų išnešiojime “Drau- 

iškolektavime prenu-įr

štai jo planai
Pasibaigus prenumeratai, 

laikraštis bus tuojau sulaiky
tas. Visi skaitytojai, kurie no
ri būt metiniais skaitytojais, 
moka iš anksto $6.00 metams, 
o kurie nepasiskubins užsimo- 
kėt, o prašys nešti, pasibai
gus metams, turės mokėti $7; 
pusei metų $4.00; trims mėne
siams iš anksto mokant $2.00; 
vienam mėnesiui 75c. Bet S. 
Staniulis sako lengviausiai 
bus surasti savaitinių “Drau
gui” skaitytojų, kurie mokės 
18c. į savaitę. Tai bus leng
viausias būdas išplatinti po 
visas parapijos šeimynas, ta 
da nebeliks nei vieno namo, 
kad nebūtų katalikiško laik
raščio, arba knygos. Taip gi 
sekmadieniais šventomis die 
nomis laikraščių, knygų bus 
galima gauti prie bažnyčios 
durų. Taipgi bus lengva duoti 
užsakymas agentui, kad pra
dėtų nešti dienraštį' į namus, 
arba persikėlus į kitų vietų 
adresų permainyti, žodžiu sa
kant, bus daromi visokie page 
rinimai, kad tik geriau pasi
tarnavus savo skaitytojams: 
bus ieškoma progų ir naujiem? 
skaitytojams gauti.

Naujas agentas žada kas
dien iš Marąuette Park para
šyti daug įvairių žinelių, tik 
prašoma visų į talkų. Kurie 
tik sužinosit, ar išgirsit kų 
naujo, praneškit Staniuliui. 

Ypatingai nepamirškit savo 
mirusių išgarsinti katalikiš
kam laikrašty; nekartų būna

graži, rinktinė muzika, taip 
pat programos vedėjo įdomūs 
pranešimai ir naudingi nuro
dymai sudarė vienų iš gražiau 
šių ir įdomiausių radijo pro
gramų.

KIRST CLASS WORK

1933Penktadienis, birželio 2
4

metiniai atminimai su ekgek- 
vijomis ir padėkonėmis ir vis
kas skelbiama per bedieviškų 
laikraštį. Tas yra katalikams 
gėda, ir reikia pataisyti.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

NAUJOS KNYGELĖS
Išėjo iš spaudos maldakny

gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
jų ir išvertė T. Kazimieras 
-apucinas, išleido seserys kot- 
rinietės. Maldaknygėje yra pa
aiškinimas apie atlaidus ir 
daugiau, kaip 300 įvairių ir.al- • 
rų, kuriom popiežiai suteikt 
it laidus. Nors visos maldos ge- 
os, bet už vis geriausios yra 

tos, kurioms suteikti atlaidai.
Si knygelė turėtų būti visų ka
talikų rankose. Kaina su ap 
taisais 65c.

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avenue, 

Chicago, III.

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

fivenč. Jėzaus širdies Troš
kinai, to paties autoriaus 15o 
kaina ......................................... 10c

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

Reikalaukite tuojau pas pa
tį autorių, 4557 So,Wood S t.,
Chicago, UI.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7 660 

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 Ir Subatos 

Vakarais 7 Iki 9 
Telefonas Republic 9600

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pf- 

1 glaustas kalnas. Pašaukit Lafayette
8»S»

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
glfilus. Namus. Karmas lr Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom (vai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu blsnyje lr teisingu patar
navimu, tas Jums bus naudinga

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. Westem Avenue

Chicago. III. 
Tel. GROVEHILL 10SS

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti .Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausius 
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.
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