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KRIPTOJ

MOKSLO METŲ UŽBAIGI- versiteto įžymesniems katali- 
MAS NOTRE DAME UNI-' kams veikėjams skiriamo Lae-

VERSITETE

VELIONIES LIODI VISA MŪSŲ 
TAUTA

Balandžio 29 d. Šv. Luko Ii- medicinos priemonėmis tęsti 
goninėje Kaune pasimirė ka- jo gyvenimo valandas. Ligo- 
nauninkas Juozas Tumas-Vaiž niui buvo nuolat daromos in- 
gantas, didelis mūsų tautos jekcijos, duodama degonio. 
veikėjas ir rašytojas. Palaido
tas su didelėmis iškilmėmis 
gegužės 2 dienų, Kauno Ba
zilikos kriptoje. Lietu
vos laikraščiai rašo, kad visas

NOTRE DAME, Ind., geg. 
15. — Mokslo metų užbaigi
mas Notre Dame universite
te įvyks birželio mėn. 4 d., pas 
kelbė universiteto prezidentas 
kun. C. L. O’Donnell. Paka
la u rato pamokslą sakys gar
sus per radiją kalbėtojas kun. 
C. E. Coughlin.

tarė medalio 50 metų sukaktu
vės. Šių metų medalis pripa
žintas airių dainininkui J. Mc 
Cormackui.

Šių sukaktuvių paminėjimui 
atvyks keletas tų medalitų 
(kurie yra gavę medalius).

CHICAGOJE

PASKUTINĖ UŽSIREGIS
TRAVIMUI DIENA

Šiandien, gegužės 16, yra 
paskutinė piliečiams užsiregis- 

Tarp jų bus ir buvusis New itraviino diena prieš ateinan-
Yorko valstybės 
rius Al. Smith.

Tokiu būdu

gubernato-

universitetas
Be to bus minimos šio uni- turės dvilypes iškilmes.

Iki 16 vai. kanauninkas, nors 
labai silpnas, turėjo pilną są
monę. Jis klausėsi jam skai
tomo arkivyskupo Karevi
čiaus laiško, kalbėjosi su gi-

Kaunas lydėjo Vaižgantą iš minėmis. 16 vai. kanauninkas 
Vytauto bažnyčios, kurios rėk-j visai nusilpo. Tą valandą pra- 
torium velionis buvo per kelio Į sidėjo jo priešmirtinė agonija, 
liką metų, j baziliką. Tose Ligonio gyvenimas vis tebebu- 
liūdnose iškilmėse dalyvavo vo tęsiamas medicinos priemo 
Valstybės Prezidentas, minis- nėmis. Apie 16 vai. ligonio ap- 
terių kabinetas, kiti a«pkšti lankyti atvyko krašto apsau- 
valdininkai, daugybė organiza; gos ministeris pulk. Giedrai-
cijų ir dvasiškijos. Pamaldo
ms vadovavo J. E. Arkivysku
pas J. Skvireckas. Prie velio
nies karsto pasakyta daug 
reikšmingų kalbų.

Apie paskutines velionies 
valandas Lietuvos laikraščiai 
rašo:

Laikraščiai jau senai prane
šinėdavo apie kanauninko Tu
mo ligą. Velionis būdavo pa
serga, vėl pasitaiso. Apie Ve
lykas jo sveikata atrodė jau 
visai gerėjanti. Buvo džiaugia 
masi, nes visi reiškė vilties, 
kad išaušęs pavasaris kanau
ninko sveikatą visai sustip
rins. Tačiau visai nelauktai 
balandžio 22 d. susirgo plau
čių uždegimu. Pakilo tempera 
tfira. Ligonis atsigulė lovon ir 
dr. A. Petriko rūpestingai pri 
žiūrimas praėjusios savaitės 
pabaigoje ėmė šiek tiek sveik-

tis, vidaus reikalų ministeris j 
Rusteika, vyr. kariuomenės Į 
kapelionas kun. VI. Mironas, 
giminės. Kanauninkas jau gy
veno paskutines savo gyveni
mo minutas.

Pradėjo temti, 19 vai. 40 mi
nutų amžinai užmigo mylimo
jo .Vaižganto gyvybė. Jis mi
rė tylus, ramus, susiėmęs ran
komis savo lįdtąją galvą, ku
rią visi taip mylėjome ir ger
bėme.

SERBAI BAUDŽIA KATA
LIKŲ VYSKUPĄ

SUBOTICA, geg. 15. — Ju
goslavijos (serbų) vyriausy
bė nepaliauja katalikų perse
kiojusi. Serijų teismas nubau
dė 10 dienų kalėti katalikų vys 
kūpą Budanovic už tai, kad 
jis bažnyčioje skaitė krašto
vyskupų laišką į katalikus, 

ti. Penkta-dienio naktį velionis , kad jaunimas nepriklausytų
praleido gana ramiai. Tačiau 
šeštadienį, bal. 29 d., prie ligo
nio dežuravusi sesuo vienuolė 
pastebėjo staigų ligonio pab
logėjimą. Pulsas ėmė silpnėti, 
temperatūra vėl pakilo. Sku
biai atvyko jos pakviestas d r. 
Petrikas. Pastebėjęs rimtą li
gonio padėjimą, jis pakvietė ir 
dr. Gudavičių. Abudu gydyto
jai, apžiūrėję ligonį, konstata 
vo naujai prasidėjusį plaučių 
viršūnių uždegimą. Jau tada 
gydytojams beveik nebuvo vii 
ties ligonį išgeH|ėti. Buvo pa
daryta injekcija į vieną. Jeigu 
ji būtų davusi nepaprastai ati 
prią reakciją, tai kanauninko 
gyvybė gal dar ir būtų buvę 
galima išgelbėti. Tačiau to 
sunku buvo tikėtis, nes liga 
varginanti jį visai nusilpnino. 
13 vai. naujas gydytojų konsi
liumas konstatavo, kad jokios 
vilties išplėšti kanauninką iš 
mirties nasrų nėra. Beliko tik

prie serbų skautų organizaci
jos.
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LIETUVA PADARIUSI MILITARINĘ 
SUTARTI SU VOKIETIJA

LENKIJA IEŠKO DRAUGINGU
MO SU RUSIJOS SOVIETAIS

LIETUVOS SUTARTIS SU 
VOKIETIJA

RYGA, geg. 15. 
matui sluoksniuose 
kad Lietuva yra padarius slap 
tą militarinę sutartį su Vokie 
tija prieš Lenkiją. —

LENKIJA GLAUDŽIAS 
PRIE BOLŠEVIKŲ

RYGA, geg. 15. — Lenkija
kalbama sueina i dntugingus santykius 

’ su bolševikais.

Diplo-

ATVYKSTA APAŠTALIŠ
KAS DELEGATAS

VATIKANAS, geg. 15. — 
Apaštališkas delegatas J. Vai 
stybėms, Jo. Ekscelencija ar
kivyskupas Cicognani užva
kar buvo atsisveikinimo audi- 
jencijoje pas Šventąjį Tėvą 
Pijų XI. Šiandien delegatas 
išvyksta į J. Valstybes.

NEPAISO PALIAUBŲ

Lenkijos speciali delegaci
ja aplankė Maskvą, kur tlolše- 
vikai karališkai ją priėmė ir 
vaišino.

Varšuvoje lenkų diktatorius 
maršalas Pilsudskį turėjo pa
sitarimų su bolševikų ambasa 
dorium kas link sovietų neut
ralumo, jei lenkams prisieitų 
kautis su vokiečiais.

Lenkų spauda palankiai ra
šo apie Rusijos sovietus. Sako, 
yra galimybės Prancūzijai, 
sovietų Rusijai ir Lenkijai su 
daryti sąjungą prieš Versalio 
sutarties reviziją.

VOKIETIJOS MERGAI
TĖMS DARBASPARYŽIUS, geg. 15. — Ne 

paisant paskelbtų tarifo pa
liaubų, Prancūzija dar dau-I BERLYNAS, geg. 15. — 
giau padidino daugeliui ameri Vokietijos vyriausybė planuo-
koniškų prekių muitus. Smar
kai ištikti ir Cbicagos pake- 
riai.

AČIŪ KONTESTMNKAMS IR PIKNIKE
PASIDARBAVUSEMS

. »

Reiškiu nuoširdžią padėką “Draugo” vajaus kontestinin- 
kams, kurie per 7 mėnesius uoliai ir ištvermingai darbavosi 
“Draugo” vajuje už katalikiškąją spaudą. Šio vajaus kontes- 
tininkų darbas buvo tikras apaštalavimas, kurs užsipelnė ne 
vien tik padėkos nuo dienraščio “Draugo”, bet taip pat ir vi
sos katalikų visuomenės. Ačiū širdingai kontestininkams už 
gražų ir didelį pasidarbavimą mūsų lietuvių katalikų dienraš
čiui.

Reiškiu nuoširdžią padėką “Draugo” piknike pasidarba
vusiems, kurie taip gražiai ir sutartinai' piknike darbą dirbo. 
Mandagus patarnavimas piknike visiems labai patiko. Ačiū 
širdingai visiems, kurie savo darbu ar dovanomis parėmėte 
“Draugo” pikniką.

Ačiū ir publikai už gausingą atsilankymą į mūsų dien
raščio pikniką.

/ A'un. J. Mačiulionis, M. I. C.

ja sumobilizuoti visas tautos 
mergaites ir per vienerius me 
tus jas pristatyti -prie namų 
darbo.

PRAMONĖS ATGAIVINI
MUI

WASHINGTON, geg. 16.— 
Prez. Rooseveltas vakar turė
jo konferenciją su kongreso 
vadais. Tarėsi apie priemones, 
kad veikiau išjudinti krašto 
pramonę.

čius rinkimus.
•

Vi. i tie, kurie pakeitę gyve
nimo vietas ir kurie pereitą 
rudenį nesiregistravę, turi už
siregistruoti miesto rūmuose 
(City Hali) pas apskrities rin
kimų komisijonierius (room

LONDONAS, geg. 16. —
Kad ekonominėj konferenci
joj sustiprinti savo poziciją, 
Anglija pasirašė prekybos su
tartis su Švedija ir Norvegi
ja.

“DRAUGU” KONTESTAS BAIGĖS 
DIDELIU PASISEKIMU

A. Švilpauskienė laimėjo pirmą
ją vietą; antroji teko Stanci

kui, o trečioji — Valančiui
Pereitą sekmadienį per 

“Draugo” pikniką Vytauto 
parke baigėsi “Draugo” va
jaus kontestininkų lenktynės. 
Bet ne be siurprizų.

Apie septinti} valandą vaka-
308). Be to negalės per rin- re po suskaitymo ir pertikrini
kimus balsuoti.

NORĖJO NUSISKANDINTI

MASKVA, geg. 15. — So
vietų vyriausybė paskelbė tri
jų bilijonų rublių vidaus pas
kolą dešimčiai metų su 10-uo- 

“ Draugo” Administratorius, ju nuošimčiu.

S.

mo balsų, kun. J. Paškauskas, 
“Draugo” direktorių pirmi-j

Balčiūnienė, 2212 W. 23
St., Chicago, III......... 621,700

A. Stulginskas, 1628 So. 50
Avė., Cicero, III...........510,315

A. Gilienė, 3131 Emerald
Avė., Chicago, UI.......... 338,257

K Šerpetis, 1710 N. Girard
St., Chicago, III.............. 315,820

O. Rašinskienė, 1639 S. 50tb

Bedarbis Melvin McPhail,
53 m. amž., astuonių vaikų tė- j .13 vietą turėdama 
vas, sekmadienį pasiėmė du I balsus. Tai buvo 

jaunesnius vaikus ir norėjo su
jais ežere nusiskandinti. Ta
čiau policija laiku jį nuo to 
žygio sulaikė. .

PAVOGTA DU KIELIKAI

Iš Švč. Marijos P. Pergalės 
bažnyčios zakristijos pavogta 
du auksiniai kielikai — dviejų 
kunigų primicijų dovanos.

TURI BŪTI SAVO VIETO
SE

Chicagos policijos viršinin
kas įsakė, kad visi policijos di 
striktų kapitonai kasdien nuo 
ryto iki vakaro būtų savo sto
tyse, taip kad, prireikus, būtų 
galima juos per telefoną prisi 
šaukti.

ninkas, pranešė, per mikrofo
ną, kad A. Švilpauskienė iš 
Melrose Parko laimėjo pirmą- 

3,226,985 
siurprizas.

Daug kas spėjo, kad gal ji ir 
suplieks veteraną 
Stanciką, bet kad pasiektų 
trijų milijonų balsų skaičių, 
ne daug kas tikėjosi.

V. Stancikas laimėjo antrą
ją vietą su 2,000,455 balsais; i 
A. Valančius trečiąją vietą su į 
1,531,505 balsais. Tai kitas siu 
rprrizas. Pastarasis per pasku 
tinęs dienas veržėsi į priešakį 
su tokiu smarkumu, kad pra
lenkė P. Labutį.

P. Labučiui su 1,008,180 bal 
si} teko ketvirtoji vieta. Penk
tąją vietą laimėjo S. Staniu
lis ; šeštąją — S. Balčiūnienė; 
septintąją — A. Stulginskas; 
aštuntąją — A. Gilienė; devin 
tąją — K. Šerpetis; dešimtąją 
—O. Rašinskienė ir vienuolik 

tąją vietą S. Stašaitis.

KONTESTININKŲ STOVIS:

A. Švilpauskienė, 103 N. 20
------------ Avė., Melrose Pk. . .3,226,9j5

Sąryšy su keletos bombų su j V. Stancikas, 1706 W. 47th
sprogdinimu gegužės 5 d. po- St., Chicago ,111.......... 2/X)6,455
licija areštavo įtariamą bombi A. Valančius, 1226 S. 50tli

ĮTARIAMAS AREŠTUO
TAS

ninką J. Catura, 27 m. amž.

KOVA PRIEŠ RAKIETE- 
RIUS

Pereitą sekmadienį “teams- 
terių” (vežėjų) unijos virši
ninkai rakieteriai sušaukė su
sirinkimą. Policija neleido ra- 
kieteriams kalbėti ir susirin
kimas nutrauktas.

PABRANGINTAS PIENAS

Chicagoj vakar staiga pa
brangintas pienas vienu centu 
daugiau kvortai.

JAPONAI ARTI PEIPINGO

MUKDENAS, Mandžiūriją, 
geg. 16. —* Japonų kariuome
nė vakar užėmė Miyun, vyriau 
siąją kinų kariuomenės stovyk 
lą, už 40 mylių nuo Peipingo.

Avė., Cicero, III. .. 1,531,505 
I*. Labutis, 917 W. 34th st.,

Chicago, III.................. 1,008,180
S. Staniulis, 6651 S. Talman

Avė., Chicago, Ilk .. 606,000

Avė., Cicero, III........... 301,325
S. Stašaitis, 1413 S. 48th 

Ct., Cicero, III............... 300,800
V. Mandravickas, 815 — 45 

St., Kenosha, Wis. .. 214,000
J. J. Aukškalnis, 1354 Har

rison, St., Gary, Ind. 133,875
K. Vaitkienė, 6829 S.Talman 

Avė., Chicago, Ilk ..126,510
P. Fabijonaitis, 2231 W. 23 

Pk, Chicago, III............120,400
J. MotikaitfS, 1305 

Avė., Cicero, Hk ....
A. Janušauskas, 1233 

Ot., Cicero, III........... 114,550
M. Misiūnas, 245 W. 108th 

St., Chicago, III............ 89,750
F. A. Condrot, 1706 E. May- 

omensing Avė., Philadelphia, 
Pa................................ 81,500

A. Gubysta, 4355 So. Mo- 
zart Avė., Chicago, Ilk 75,900

A. Bacevičius, 1850 Wah*a- 
sia Avė., Chicago, Ilk 52,760

A. J. Sutkus, 1007 8th St, 
Waukegan, DI................ 49,400

Pr. Žebrauskas, 2253 S. O*- 
Kley Avė., Chicago, . .42,700

Pr. Vaičekauskas, 4242 So. 
Maplewood Avė., Chicago,
III................................ 42,250

V. Gaižauskas, 148 E. 107th 
St., Chicago, III........... 37,950

Paul P. Petrauskas, 14 John 
son st., Binghamton.
N. Y..............  ..................26,500

Ona Aksomai tis, 100 Har 
mon Avė., Detroit, Mi- 
Chigan, .... 25,4f0

BAIN SU SŪNUM IR ŽEN
TU NUBAUSTAS

GRASINTOJAS PAŠAU
TAS

Dvylikos kitados griuvusių- 
jų bankų galva John Bain, jo 
sūnus J. Bain ir žentas W.

MILWAKEE, Wis., geg. 
15. — Policija pašovė ir su
ėmė F. H. Jess iš šio miesto,
kurs rašinėjo grasinančius 

Merle Fisher teismo nubausti' turtuoliui Tj B Hlni.
kiekvienas nuo vienerių metų thni reikalaudMna8 jRAO -Įn
iki trijų metų kalėti ir po 66 ,eril} policija jam
dol. pabaudos. Tai už priėmi-1 apQPfns
ma indėlių į We»t Englewood 
Trust and Savings banką ži
nant, kad bankas jau yra pavo 
juje.

Be to, John Bain jau seniau
yra nubaustas nuo vienerių CHICAGO IR APYLIN- 
iki penkių metų kalėti už nelei KĖS. — Šiandien rytą nuitaa-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ORO STOVIS

stinas manipuliacijas. tomas lietus; kiek šilčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI |
KAN. J. TUMAS-VAIŽGANTAS

ryba, perleisti per savo sielą ir visą tautos 
likimą, praeitį ir ateitį.

Tumas-Vaižgantas gimė 1869 metais rug
sėjo 8 d. Svėdasų parapijoj, Malaišių sod
žiuj, Rokiškio apskrity. Tumo gimtasis kam
pelis — pilkas, sunkių darbų išvargintas lie
tuviškas kaimas, didžiausios daugumos mūsų 
atgimstančios tautos darbininkų auklėtojas. 
Lietuviškos girios, ežerai ir kalneliai žavi 
busimojo kūrėjo akį, darbštūs kaimiečiai tė-

SVEIKATA - LAIMES MIS
Rašo Dr. A. G. Rakauskas 3147 S. Halsted St.

SEZONINIS HAYFRVER nosyje, koserėje ir akyte. Dau 
giau ar mažiau akys bijo švie-

Šio pobūdžio ligos priežas- įsos; niežti nosies vidų, o kar
timi, abelnai, yra oro išnešio- tais ir išlauko ir net veidų o- 

veliai augina Lietuvai taip reikalingą dar- jamog vaisiadulkės> Jos veikia dą< Čiaudėjimas ir šnypštimas
l.'mivtlrr. ČAiliti, 4- k 1 r e »-» 4 e WA /-\4 1 nr\P UIT’/IIC’ TlOll n’Z _ I . . _bininką. Giliai tikinti motinos širdis pati už-jant tų asraenų> kurie turi ypa.
brėžia sūnaus kelią, pažadėdama jį sielų iš
ganymo darbui. Ir taip Tumas iš pat mažens

tingo jautrumo. Įkvėpus tų
įvyksta protarpiais, gan ne
prastai smarkaus pobūdžio ir

vaisiadulkių, žmogaus kūne da prie to prisideda skystas, pa-
visai sutampa su lietuviškojo kaimo siela, ',r(>si reakcija ir iž to kįla gio8 nogę įrituojantis tekėjimas, 
lietuviškąja gamta ir religija, kuri visuomet'ligos sįmptOmai.
yra buvusi neatskiriama lietuvio sielos dalis. 
Religija ir lietuviškumas lieka ir per visą

Sezoninis hay-fever pasireiš
Nosies gleivinei sutinus, užsi
daro šnervės ir kvėpavimas

kia trijuose laikotarpiuose. Pi-1 per nosį tolesniai nėra gali
Tumo gyvenimą pačios svarbiausios gairės. rmiausiai) taip vadinama, pa-! mas. Niežėjimo labai dažnai

Lietuvos laikraščiai ir kitą liūdną žinią 
pranešė. Visai neseniai, vos prieš keletą die
nų, buvo plačiai rašyta apie a. a. kan. Kazi
miero Prapuolenio, didelio mūsų tautos dar 
bininko mirtį, štai dabar tenka rašyti apie 
kanauninką Juozapą Tumą-Vaižgantą, kurio 
gyvybę negailestingoji mirtis pakirto balan
džio mėn. 29 d. Dviejų savaičių laikotarpyje 
tauta neteko dviejų žymių veikėjų, patrijotų, 
rašytojų.

Dr. Ig. Skrupskelis “Ryte” apie garbin
gąjį žilagalvį senelį rašo:

Auštančio pavasario dieną Tumas-Vaiž
gantas išsiskyrė iš gyvųjų tarpo. Visuomet 
gyvybės kupinas, džiaugsmu ir energija be- 
apindįs mūsų tautos kultūros ir laisvės kovo
tojas liko be gyvybės. Tautos gilus liūdesys, 
pagarba, susirūpinimas palydėjo savo kovij 
veteraną į amžinąjį gyvenimą. Mirtis, rodos, 
pagreitino savo žingsnius. Ji skina ir skina 
mūsų senųjų kovotojų eiles. Maironis, Pra
puolenis, Tumas po vienas kito, nė metams 
nepraslinkus, išsiskyrė iš mūsų tarpo, palik
dami savo didelius darbus ir laimėjimus tau- 
tos istorijos niekuomet nesunaikinamiems la
pams ir ateities kūrybos žygiams. Ir tai tuo 
metu, kada minime pačius sunkiausius ir 
reikšmingiausius savo kovų už laisvę etapus, 
kada sukanka pusė šimto metų kovos už spau 
sdintą lietuvišką žodį bei tautos kūrybos ir 
kultūros laisvę, kaip tik tuo metu netenkame 
pačių svarbiausiųjų tos kovos vadų, daugiau
sia savo kūrybos į visą mūsų tautos kultūros 
lobyną įdėjusių. Šiandien netenkame Tumo- 
V-aižganto, kuris visą savo gyvenimą ne tik 
pats kovojo už lietuvybę ir lietuviškąją kul
tūrą, bet ir savo plunksna svarbiausius tos 
kovos ėtapus įamžino. Šitoks simboliškas su
tapimas, šitoks vienas po antro senųjų dar
bininkų ir kovotojų išsiskyrimas iš mūsų tar
po, verčia visus mus stabtelėti ir susimąstyti, 
sykiu su Tumo-Vaižganto pilnu kūrybos, ko
vų ir laimėjimų gyvenimu ir plačia meno kū-

Pirmieji šviesos ir mokslo spinduliai pa
siekia jį kaime. Po to prasideda margas ir 
įvairus jo gyvenimo kelias. 1861 metais Tu
mas jau yra Dinaburgo gimnazijos mokinys, 
o 1888 metais jis gauna tos gimnazijos dip
lomą. Tais pačiais metais, kūnu visai suny
kęs, stoja į Kauno kunigų seminariją, kurią 
1893 metais baigęs įšvenčiamas kunigu. Semi
narijoj Tumas randa beatgimstančią lietuvy
bę ir pats tuojau stoja į susipratusių lietuvių 
eiles. 1890 metais jis jau uolus plunksnos dar
bininkas, lietuviškų laikraščių (“Apžvalgos”) 
iniciatorius ir draugijų talkininkas.

vasarinio pobūdžio liga prasi
deda pabaigoj kovo arba pra
džioj balandžio ir tęsiasi iki 
gegužės pabaigai. Šiam atsiti
kime beveik išimtinai pasitar
nauja medžių vaisiadulkės, y- 
patingai paeinančios nuo ą- 
žuolų, klevų, skirpstų, beržų 
ir riešutų.

Antras bei* vasarinis ligos 
pobūdis prasideda pabaigoj ge 
gūžės ir tęsiasi iki liepos vi
durio. Šio laikotarpio liay-fe

Jaunas idealistas kunigas pradeda savo!ver Iigos priežastimi heveik

jaučiama ausyse goinyryje ir 
koserėje.

Svarbu kreipti dėmesio į 
tai, kad virš pusės liay-fever 
ligonių serga daugiau negu 
nuo vienos vaisiadulkių rūšies. 
Apie trečdalis ligonių su va
sarinio pobūdžio hay-fever li
ga yra aukomis ir rudeninės 
rūšies ligos, paeinančios nuo 
dykžolių vaisiadulkių. Ir to
dėl neretai pasitaiko, kad se
zoninis hay-fever kamuoja sa
vo auką nuo pavasario iki ru-
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FEDERACIJOS EKSKURSIJOS VADAS

Gerb. kun. dr. Jonas Navickas, M. I. C., šv.
Marijos Kolegijos direktorius, žymus mūsų visuo
menės veikėjas ir rašytojas, kuris vadovaus A. L. 
R. K. Federacijos ekskursijai į Romą ir Lietuvą 
Cunard linijos laivu “Aųuitania,” birželio 15 d. 
Ekskursijos reikalais reikia kreiptis į Federacijos 
sekretorijatą — 2331 So. Oakiey avė., Chicago, III.

NAUJAS PREZIDENTINIS KABINETAS
(Tęsinys)

tiesiogines pareigas eiti Mintaujoj. Čia jis iHmtinai yra žohų vaisiadūI. dens. šie kompiikuotį apsirei 
tuojau patenka susipratusm lietuvių būreliu kfc gių priklauso
ir tęsia toliau seminarijoj pradėtą publicisti
kos darbą. Bet ilgai čia dirbti neteko. Rei
kėjo eiti sunkus, pilnas atkaklių kovų kovo
tojo už lietuvybę kelias, reikėjo būti mėto
mam iš užkampio į užkampį. 1895 metais Tu
mas keliamas į Mosėdį, po trejeto metų į 
Kulius, Micaičius, o 1902 metais į Vadaktė
lius. Kuliuose bebūdamas jis steigia naują 
tautos žadintoją “Tėvynės Sargą.” Taip po 
visus Dievo ir žmonių užmirštus užkampius 
trankomas, Tumas bręsta į kovotoją už lietu
vybę. 1906 metais jis yra jau pirmaeilių tau
tos darbininkų eilėse. Drąsiomis savo minti
mis jis veikia Didįjį Vilniaus Seimą, pasiro
do čia kaip kalbėtojas ir sumanus tautos rei
kalų sprendėjas. Grįžęs į Vadaktėlius su vi
su uolumu realizuoja Seimo nutarimus, kol 
už savo veikimą gauna palikti ir šį užkampį. 
Tačiau Tumas energijos nepritrūksta. 1907 
metais jis vyksta į Vilnių ir dirba “Vilniaus

taip vadinamos redtop, June- 
grass ir keletas kitų žolių.

Trečioji arba rudeninė ligos 
rūšis prasideda apie rugpiū
čio vidurį ir tęsiasi iki užeina 
šalnos. Rudeninės hay-fever 
ligos priežastimi daugiausiai 
yra dykžolių vadinamų rag- 
weeds vaisiadulkės.

Paveldėjimas, linkstančių 
prie hay-fever ligos ypatybių, 
turi prasmės.

Hay-fever simptomai išimti
nai yra lokalinio pobūdžio, da

škiinai galima rasti vien tik da 
rant diagnozinį tyrimą. O tas 
yra begalo svarbu gydyme a- 
pie ką teks pakalbėti vėliau.

Klausimai ir atsakymai

Klausia J. Č. — Gerbiamas 
daktare, meldžiu paaiškinti

žemdirbystės ‘Metinę Knygą’
.... j. , . ,. ir įvairias specialio turinioKitas pavyzdis buvo įvedi-1 ‘ ... . _, v. .v •• , , knvgas. Bet, gal, Įdomiausi Žemas kaštanų iš Chinijos, kad i .

v. . . , i , . mdirbystės Departamento lei-jie užimtų vietą labai greit . / 1
, . v. . , v, .ainiai yra ‘Farmers Bulletins .nykstančių Amerikos kaštanu.1 J

.Lengva kalba parašytos ir ganŠių
Ieškojimas visokių augalų vi
sam pasauly, kuriuos būtų ga
lima auginti Amerikoje, yra |

šiai iliustruotos tos knygutės 
sudaro popularę ūkininkams

, . . L j. encyklopediją. Išdalinimas be-vienas iš svarbiausių Zemdir-1 ...
, , .ji įveik keturių penktadalių visųbvstes Departamento darbų. 1 1 1 -t t

man kas link cukrinės ligos,! Įvairūs departamento biurai ikn^U< ^ Kongreso narių
ar nuo jos galima pasigydyti 
ar ne? Man daktaras X. X. 
sakė, kad yra galimybės ir jis 
prižada išgydyti, bet sako tie

veda tyrinėjimus: Gyvulių In
dustrijos Biuras, Augalų In
dustrijos Biuras, Žemės Biu
ras, Biologiškų Tyrinėjimų

vaistai brangiai kainuoja. Be Biuras, Viešųjų Kelių Biuras, 
to, jis apsiima gydyti tik tuo- žemdirbystės Ekonomijos Biu

ranties reakcijai! akių, nosies biet, jei sulygčiau užmokėti iš ras, Chemijos Biuras, Entomo
ir koserės gleivinėje; Simpto
mų didumo laipsnis yra ne 
vienodas. Tai priklauso ant 
kiek hay-fever auka yra jau
tri tam tikrai jam kenksmin
gai vaisiadulkei ar vaisiadul-

kalno. Nenorėčiau įžeisti da- logijos Biuras. Sėkmės tų 
ktaro, jo pavardės meldžiu ne gų tyrinėjimų yra teikiamos 
skelbti. i ūkininkams ir kitiems, kurie

Atsakymas J. C. — Cukrinės pasiunčia prašymą tam biu-

vi-

Žinių” redakcijoj, 1911 m. važiuoja į Ameri
ką ir renka aukas “Saulės” reikalams. Iš A- T- "" 7.-T".. .„ , . v. . kems. Kai kuriuose atsitiki-
menkos grįžęs dalinasi su savo tautiečiais
kelionės įspūdžiais, ragina neieškoti tėvynės 
ir laimės tolimuos užjūrio kraštuos.

Karo pradžioj važiuoja į Rygą ir dirba 
“Rygos Garso” redakcijoj. Karas nubloškia 
jį dar toliau į Rusijos gilumą. Tumas vėl uo
lus lietuvių globėjas ir švietėjas.

Nepriklausomoj Lietuvoj Tumas įvairių 
laikraščių, draugijų organizatorius ir darbi
ninkas. 1922 metais jis pakviečiamas į Uni
versitetą dėstyti lietuvių literatūros.

(Daugiau bus)

muose simptomai pasireiškia 
vien tik nosyje; akių neliečia. 
Arba, nors ir retai, yra* palie
čiama tik viena akis, arba vie
na akis daugiau, kita mažiau. 
Simptomai taipgi būva skir
tingi diena iš dienos ir kar
tais mainosi net valandomis iš 
mažesnių į didesnius arba prie 
šingai. Simptomai susideda iš 
niežėjimo, paraudonavimu, o

ligos (diabetis inellitus) pa
gydyti negalima. Šią ligą tik 
galima kontroliuoti. Tai atsie
kiama, priskiriant kiekvienam 
tos rūšies ligoniui tam tikrą 
maistą ir jo kiekybę. Jeigu 
yra reikalo, yra vartojama vai 
štai — insulin’as kurie yra 
šmirksčiami po oda. Insulin’as 
pagelbsti sudeginti esamą cu
kraus perviršį kraujuje, kurs 
dalinai išteka su šlapumu.

rui. Leidinių Biuras išleidžia

rankose. Kitas Žemdirbystės 
Departamentas parduoda už 
mažą kainą, kartais už 5c. ko
piją, ir retai daugiau kaip 15c. 

Darbo Sekretorius 
Darbo Sekretorius prie pre- 

zidenįp kabineto buvo pridė
tas 1913 m., kuomet Kongre
sas įsteigė Darbo Departame
ntą. Du Biurai to Departa
mento — Imigracijos ir Na- 

(Tąsa 5 pusi.)

kartais net sutinimu gleivinės

MOTINA IR MIRTIS
Pagal M. W aide mar 

Kartą Mirtis vaikštinėjo per dieną, 
bet grobio negavo.
Ir nuliūdusi vakare tuščiomis ėjo 
į namus savo. ,

Staiga ji patamsyj išgirdo 
verksnią graudingą 
ir nuėjo skubiai pažiūrėti, • 
iš kur aimanos sklinda.

Viena moteriškė prie lūšnos raudojo — 
ašaras liejo graudžias.
“Ko tu taip verki!” Mirtis paklausė, 
“Pasakyk mani Kas!”

“Mano vaikeliai badą jau kenčia”, 
motina vargšė atsakė.
“Jei taip — galiu tau padėti!” 
tarė Mirtis gudrumu lapės.

Ji puikų grobį panoroi sau gauti 
ir tarė: , ' 5 ‘ JJĮ
“Duok man vieną vaikelį auginti”, 
ir suėję į trobą' duris užsidarė.

Nors motina Mirčiai vaiką žadėjo,
tačiau nedavė jo,
nee kiekvienas jai buvo malonus,

ir Mirtis tuščiom išėjo namo.
Tokį pat vaizdą matome šiandieną: 
visų motina — Katalikų Bažnyčia 
mūsų niekados neapleidžia,
nors priešai varsto jos širdį vilyčiom.

Jonas Vaid.

ANTIRELIGINĖ KOMUNISTĮI PRO
PAGANDA UŽ SSSR RIBĮĮ

(Pabaiga)
Visai kitais keliais eina antireliginė 

propaganda Europos valstybėse. Čia ko
vai su katalikų tikėjimu ir protestantizmu 
organizuoti specialūs bedievių kadrai. Ma
skvon pavyzdžiu, 1930 metais Vokietijoje 
įkurta “kovojančių bedievių” sąjunga 
(kampfende Gottlosen) ir įsteigta Tarp
tautinė Lyga kovojančiam ateizmui plati
nti. Vokiečių bedieviai prieš Hitlerio atė
jimą į valdžią leido žurnalą “Neuland”, 
kurio išplatindavo po 100,000 egzemplio
rių. Be to, Vokietijoje buvo leidžiama dar 
septyni ateistiniai žurnalai, buvo spausdi
nama daugybė brošiūrų ir lapelių ir de

labai mažo laipsnio šios rūšies Kas link vaistų kainos, ne
liga lengvai pasiduoda kon žinau kokius vaistus tamstos 
troliavimui ir žmogus gyvena 1 daktaras turėjo omeny, bet jei- 
lyg tos ligos visai neturėtų. !gu tai buvo insulin’as, paly- 
Tokiuose atsitikimuose išrodo,Į ginamai, jau nėra taip bran- 
lyg ligonis būtų pagijęs. Bet' &us> bet jei jo reikalinga daug
taip greit kaip jis nutolsta,ir il^ai šmirkšti’tuomet» žino

ma pasidaro daugiau išlaidų.
Apie užmokestį iš kalno ne

matau kad būtų reikalo šiam 
atsitikime tartis.

nuo priskirto jam maisto ir 
vartoja cukrinių ir krakmoli-

Cukrinė liga, žinoma, gali, nhi niaisto gaminių daugiau 
būt labai didelio arba tik ma- negu jam galima, cukrinė liga 
žo laipsnio. Suprantama, kad vėl pasirodo aikštėn.

monstruojami antireliginiai kino filmai. 
Komunistų rašytojai ir poetai rašė anti
religinio turinio apysakas ir poemas, dai
lininkai paišė religiją pajuokiančius pla
katus. Viena svarbiausių vokiečių bedie
vių propagandos priemonių buvo teatras. 
Komunistų artistai vokiečių scenoje, vi
sai kaip Maskvoje, išjuokdavo šventuo
sius ir pranašus, katalikų ir protestantų 
dvasininkus. Pionieriai, ir komsomolcai 
varė agitaciją mokykloje ir dirbtuvėse; 
rodydavo antireliginių turinio gyvuosius 
paveikslus, Vokietijos miestų gatvėse dai
nuodavo bedieviškas dainas. Daugelyje 
Vokietijos miestų mokykla virto bedievių 
mokinių su tikinčiaisiais kovos arena, Vo
kietijoje, visai kaip Sovietų Rusijoje, bu
vo komunistų varoma antikalėdinė ir an- 
tivelykinė kampanija, organizuojami mi
tingai, spausdinami specialūs straipsniai 
komsomolcų laikraštyje “Jaunoji Gvardi
ja” ir komunistų žurnale “das Proleta- 
rische Kind.”

Pastaraisiais mėnesiais antireliginė 
komunistų propaganda padidėjo ir Belgi

joje, ypač po neseniai buvusio komunistų

suorganizuoto streiko. Anglijoje vienos 
negausingos komunistų partijos vadų T. 
A. Jackson partijos kongrese Londone pe
rnai metų lapkričio mėn. kvietė, komunis
tus į aktyvią antireliginę propagandą per 
džio mėn. 1 dienos leidžiamas žurnalas 
Kalėdų šventes. Vykdydamas Jaroslavs- 
kio nurodymus apie kovos su religija 
“naujus metodus”, reikalaujančius rūpes
tingo “mokslinio pasirengimo, Jackson 
kreipėsi į Anglijos komunistus, siūlyda- 
mas atsakinėti į pastorių pamokslus, ku
riuose kritikuojamas komunistų mokslas, 
ir į tikinčiųjų puolimus atsakyti mark
sistine materijalistine propaganda. Tikrai, 
per Kalėdų šventes kai kuriuose Anglijos 
miestuose komunistai organizavo antireli
gines paskaitas, net per radio, statė be
dieviškus veikalus (pav. “kaip lėdi Kaus- 
man kalbasi su Dievu”) ir t.t.

Pagaliau, Bulgarijoje propaganda 
prieš stačiatikių bažnyčią varoma pagal 
tuos pačius receptus, kaip ir Sovietų Ru
sijoje. Čia taip pat įkurta “kovojančių 
bedievių sąjunga,” ir nuo 1931 m. gruo- 
“Bedievis.” Daugelyje miestų buvo or

Apie cukrinę ligą teks pla
čiau pakalbėti ateity.

ganizuojamos demonstracijos, kovojan
tiems bedieviams vadovaujant. Didelių 
švenčių dienomis bažnyčių varpinėse bul
garų bedieviai, iš vakaro įlindę, iškelda
vo raudonas vėliavas, o bažnyčių sienas 
išrašinėdavo komunistinio ir antireliginio 
turinio parašais. Bulgarų bedievių sąjun
gos proklamacijos šaukė nuversti “ne tik 
žemiškus karalius ir jų kareivius, bet ir 
dangaus karalių su jo angelų kariuomene 
ir šventaisiais.”

Maskvos komunistai, naudodamiesi 
visų pasaulio šalių komunistų partijų or
ganizacija ir komsomolcų bei pionierių 

‘“jačeikų” tinklu, varo atkaklią kovą su 
religija. Kovoja griežtai, apsukriai, pui
kiai moka prisitaikyti prie aplinkybių, ne
sivaržo jokiomis kovos priemonėmis. Ko
lonijose ir mažai kultūringose Pietų Ame
rikos respublikose jie skelbia stabmeldiš
kų kultų atgimimą, o Europoje su tikin
čiaisiais kovoja tais pačiais metodais, ku
riuos taiko Sovietų Rusijoje. (“R.”)

GARSINKiTĖS'TJRAUGE"
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WATERBURY, CONN.
METINĖ PARAPIJOS 

VAKARIENĖ

NEW BRITAIN, CONN.
DAINOS, MUZIKOS, VAIDI

NIMO IR ŠOKIŲ VA
KARAS

mas visame mieste, o ypač ta
rpe sporto mėgėjų. Jaunystėje 
buvo žymiausias svaidinio me
tikas (baseball pitcher) visa
me mieste ir žymus roller polo 
lošėjas. Buvo mylimas ne tik 
dėliai savo gabumų sporto sri 
tyje, bet ir dėl gero būdo ir 
nesigailėjimo jaunimą lavinti

SPORTAS
ŠV. MARIJOS KOLEGIJOS 

BERNAIČIAI LAIMĖJO

nant Putnam Trade School, lo- lošė, bet pralošė. Visgi jų dva- 
šti tik iki pabaigos septinto sia yra nenugalima ir jie eina 
laikotarpio (inning) vieton de prie savo tikslo — ugdyti stu- 
vintojo. Tačiau, Švč. Marijos dentuose sveikų ir gražių spo-

Raymond, P.
M. Seney, S.S.
O’Brien, 1B ir P. 
Cunningham, 3B.
Bodreau, R.F.
Lenky, 2B.
Frisselle, C.F.
Lacliapelle, C.
Devintame laikotarpyj An

tanas Badaris užėmė A. Vilki

Gegužės 6 d., parapijos sa
lėje buvo metinė parapijos va- Šį šeštadienį nevbritainie- 
karienė, kuri visais atžvilgiais čiai turės progos pamatyti ir 
buvo sėkminga. Žmonių buvo išgirsti muzikos ir dainų. Lie- svaidinio Josime 
virš 300. Visi linksminosi, kai tuvių jaunimas visa tai rangia j Pa|iko žmoniĮ duk
viena šeimyna. Valgiai buvo lr žada už pigią kainą visie-^. du brolh. Juoz?
kuo gardžiausi, taip pat ir le-ms atsilankusiems lietuviams New Jon?j fflens
ngvieji gėrimai. Be to, buvo linksmų valandų. Lietuvai' N y keturias ^Memorial aukštesniosios moky

. v .įvUzv ™i ’ klos mokinius. Žaidimas pra- '

Ketvirtadienį, gegužės 4 d., 
Švč. Marijos Kolegijos moki
nių svaidinio ratelis atidarė 
savo šių metų svaidinio sezo
nų supliekdami Tourtellotte

Kolegijos bernaičiai buvo už
miršę, jog kaip tik jie tuo 
metu pradeda gerai žaisti ir 
'punktus sau krauti. Bet kų pa
darysi?! Kaip buvo sutarta, 
taip ir įvyko. Ateina septin-

ir muzikos ir šokiai. paremkite savo jaunimų, ku-

Kalbėjo šie asmenys: vaka
'p. Urbienę, AVaterbury, p. Li-1

šiauš vietų, A. Jodka — Alek- tasis laikotarpis ir Švc. Mari- 
sandravičiaus, B. Voveris — jos kolegistai žiūri, kad jų o- 
Baltrušaičio. Septintame laiko ponentas turi jau vienuolikų 

O ’Brien. punktų, o jie tik septynis. Bai-
Žaidimo metu visi švč. Ma-;giasi septintasis laikotarpis, oris taip gražiai darbuojasi lie- \ " Vr 7 / ’ F' ~ aidėjo Grosvenordale AthletU „ u p “T ", ”, .... , •, nksmenę, Naugatuck, Mrs. Co- r™ , , inJ°s Kolegijos mokiniai, ku- skaičius vis toks pats. Kolegi-tuvybei ir jos garbei! Parem- XT tr i * -u- m aikštėj, Grosvenordale, t . v ... . ’ i ... *.. ... .. J v. . lbns, New Yorke ir Mrs. Bien- p ne nezaide pešti nuėjo j Gros- štai pradėjo mušti svaidau.

rto dvasių. Studentės užsibrie- 
žė turėti savo grupės ratelį, 
kad galėtų su kitomis mergi
nomis rungtis tennis’o lauke. 
Visi: ir studentai-basebollmi
nkai ir studentės-tennis loši* 
kės turi reikalingus dalykus 
sportui. Laikraštininkas Bula- 
vičius labai gražiai darbuoja
si dėl studentų-Čių. Tikietai at 

(Tųsa ant 4-to pusi.)

ro vedėjas pats gerbiamas kle . ., . ... v. .. " , ikite juos ne tik savo gražiaisbonas kun. Valantiejus, abu-|v ,v. . , , . , .. . , . įžodžiais, bet labiausiai savolaktarai Aukstakalmai, A-l ... . „ ,\ _ ... atsilankymu. Kuo daugiau messandravicius, ponia Zajil- .. . .r " juos remsime, tuo geriau bus

venue, Jamaica, L. I.

Jo duktė Leoną buvo įsigi 
jus aukštų vardų kaipo teatro

jne, Marciukaitis (kuris la- lietuviamg ne tik New Britaį! šokikė, New Yorke, bet, dėliai 
bai daug ir gražiai darbuoja-bet visoj Amerikoje operacijos turėjo tų užsiėmi- 
si parapijoj) ir du kunigai vi-Į Gflrb_ lietuyių jaunimui ir mų kuriam laikui apleisti. Ve-

Conn
Iki pabaigos trečiojo laiko

tarpio (inning) nei vienas, nei . 
kitas ratelis neįstengė kų to
kio ypatingo padaryti; abu te
turėjo po “0”. Tačiau ketvir
tam laikotarpy Švč. Marijos

jVenordale pamatyti savo drau-j bet jau per vėlai. Jei būt bu- 
gus-mokinius žaidžiant. Žaidi- vę devynių laikotarpių žaidi
mo metu mokinių šauksmai ir mas, tai dar būtų Švč. Mari-
dainos nemažai prisidėjo prie įjos mokiniai laimėję. Taigi 
laimėjimo. žaidimas baigėsi ir Švč. Mari-

Švč. Marijos Kolegijos ra- jos Kolegijos svaidinio ratelis
tarai: Kazlauskas ir Kripas. ' vadams kad'lionio motina mirė per perei- Kolegijos bernaičiai 'padarė 1 ‘UTi. daug, kvietimų žai- nusilenkė prieš savo tos die-

Po kalbų buvo koncertėlis, įajp gražiai darbuojasi- Itas Kalėdas. A. A.
kurį išpildė komp. Aleksis su' 
savo trupe. Dalyvavo šie: se
sutės Stulginskaitės gražiai 
lietuviškai padainavo apie Vi
lnių, “Plaukia Nemunėlis” ir 
dar vienų labai linksmų daine
lę. Paskui pijanu gražiai ir
klasiškai paskambino Baniūtė. Nesenai čia įvyko labai liū- 
Po to solo dainavo Andrikiūtė. (dnos laidotuvės a. a. Felicijos lyvauti pastarojoj parap. va- 
Ji, kaip visuomet, buvo iššau- ĮPlikūnienės. Velionė buvo la-! karienėj. Linkime jai greit pa 
kta ir antrų ir trečių sykį, bet bai gera katalikė ir uoliai dė-j sveikti ir tikimės vėl matyti 
laikas neleido daugiau dainuo davos prie lietuvių parapijos parapijos darbuotojų tarpe, 
ti. Jaunimo kvartetas (armoni- ir viso jos veikimo. Jos sūnus
kėlėmis) Norbertas Aleksis'Antanas už kelių savaičių bus 
(gabusis komp. Aleksio sū- įšventintas į kunigus, 
nūs), Edmundas Jenušaitis,

HARTFORD, CONN.
MIRĖ FELICIJA PLI 

KŪNIENĖ

Džiugina visus, kad M. Ka- 
ranauskienė sveiksta ir vėl ga
li vaikštinėti. Ji yra labai 
daug pasidarbavus visuose pa 
rapijos parengimuose; yra na
rė parapijos komisijos. Gaila,

„„„v* 14. n * -i sti su įvairiais kitais rateliais, nos oponentus, Putnam Tradepunktų, penktam —. 2, sestam', x. i A r> ,• * -i-
zj ... _ itaciau, aplinkybėms neleid- School. Paskutinis žaidimo

Tourtellotte mokiniai iki ne i"?*’ daugell° ”<*»’ ska'<™s bu™: - šv<'-
nkto laikotarpio nieko neįstV- g“,U”B patenkintL <L- K > >s Kolegistai - 7, o Putnam 

* Trade School — 11. Metikasngė padaryti, o vis dėl to šeš
tame laikotarpyje kaž kaip 
gavo 3 punktus ir devintame 
1 punktų.

$10.00
Pridėsite

Nusipirksite

Gibson
Refrigeratorį

Zorskas ir kitas (pavardę už-

Gegužės 8 d. Švč. Marijos švč. Marijos rateliui buvo Vi-
Kolegijos bernaičiai vėl daly
davo svaidinio lošime. Žaidi-

kad dėl ligos, ji negalėjo da-j Žaidimas baigės 14 punktų ."“s ivyko Thompsonle ant ko-
'Svė. Marijos Kolegijos nau-' ™“S Za,d,n\0 la”k°, 
jaį į Putnam Trade Sęliool ’ mo-

, .v. . kinius, geriau sakant vyrus.Bendrai, musų bernaičiai' .. .. _ v 14 . v
• j- t i - . . Diena pasitaikė šaltoka. Švc.puikiai pasirodė. Labiausiai .. .. 77 . .. v ..... , v

ncas Dirsė, o Putnam’o — 
Charles.

Linkime kolegistams geres
nio pasisekimo ateityje!!

Stasys P. Vaičaitis (L. K.)

IŠ BASEBALL SRITIES

Pranas Balanda iš Boston
anų galvas apsuko kai lietu- Marijos Kolegijos žaidėjai kaž 

kodėl taipgi buvo šaltoki ir,viai bernaičiai pradėjo tarp , .. . ...
buvo kelioms dienoms parvy- savęs žaidimo lauke lietuvis- ™ °S’ nesilaute' kaiP rei ianĮ- 

Laidotuvės buvo labai gra. k?s čionai, kad aplankytų savo kai kalbėti ir šaukti. Švč. Ma-' 1 kart$ visi lošėjai buvo Ti
žios. Atlaikyta iškilmingos mi- Avelius, brolius ir sesutę. ,• rijos Kolegijos žaidėjų ypa- m 1 ”e aip aip prae* ą ar'

įniršau) tikrai palinksmino vi- gios> kuriose dalyvavo šie ku_
sus savo grojimu ir linksmo
mis dainelėmis. Jie galėtų pa
sirodyti bile kuriame didžių
jų teatrų. Paskui dainavo Bro 
nė Zelioniūtė. Ji labai gražiai

Panelė Zai,skaitė, siaugė «”*>. žaid™° - X“ att žaidi'
New Jersey, irgi bu™ parvt .. ““‘^mą’j^a^tl^

nigai: Ambotas mišias laikė,___ ___ „o_______ r____  v # . ......
o jam asistavo Gradeckis irižiavus pasisvečiuoti pas tėve- /aide«)us- Svč- Marijos Kolegi- 
diakonas Plikūnas; ceremonijų liūs. **Os ra^eko metikas (pitcher)1
vedėjum buvo diakonas Pran
ciškus Mihalek (slavokas).

buvo Tarnas Kavaliauskas, ku' Zaid™° Pradži°3e k'wme‘
M. Kazeliūuaitė, NangatuckJrį aštuntame laikotarpyj ,k“ ‘^ėjo po tr,s punk-
------- «3f„_ .-y a h i|us> buvo sutarta, pataikau-padainavo ir ji turi neabejoti- prįe šoninių altorių mišias lai yr& sugr^us Stamford, kur liuosavo ratelio kapitonas Ba- 

nų muzikoj talentų. Duetą pa- 'k4 kunigas misijonierius Bu- Pr»>«do M™t« atostogų, 
dainavo N. Aleksis ir Baniu- blys> (marijonas> kuris tu0 » P- Abšauskaites ke

metu davė Misijas ir per ke- 
turdešimtę sakė- visus pamok
slus) ir kun. Kripas.

Baniu
tė. Labai gerai išėjo ir tikrai 
jau romantiškai!

dienas praleido
kelias 

New Yorke,

lys Ivanauskas. Gaudytojas 
(catcher) buvo Antanas Ka- 
cevičius. čia tenka pastebėt,

Žmonės, pasistiprinę valgiu 
ir smagia lietuviška muzika, 
kurių moka taip kaip ir visuo-

Į pamaldas buvo atsilankę » ,
v- . -i- žmona praeitų sekmadieni bu-,sie kunigai: Abromaitis (La-1 , . .. , *

met patiekti gerb. komp. Ale- 'Salette-as)> Kazlauskas, Tay-'?'° n“7kę 1 MasP<?th’ K I-, 
ksis, išsiskristė namo. Visi tu-gtruck M „ ir k»r gyvavo atsisveikmimo 
rėjo linksmų laikų ir t.t.

MARIJOS VAIKELIŲ 
BENDROJI KOMUNI

JA IR PUSRYČIAI

„ . , A bankiete surengtam dėl lietu-Cunnmgham. Pritaikintų pa- . , , ®
, , , . . .. 7 . vių lakūnų: Dano ir Girėno,mokslų pasakė misijonierius . . . . ... , . ’

p , . , kurie planuoja neužilgo skns-■DUDiys. i . .
t • t.,-1 - • - -i ..... ti aeroplanu į Kaunu.Lai Plikunienes siela ilsisi j

A’iešpatyje, Kuriame ji dėjo j J* Baranausko, Millville, au 
tiek daug vilties ir krikščioni- tomobilius buvo pavogtas. Po 
ško pasitikėjimo ir savo jaunų kelių dienų rastas, bet jau ne 

tame pačiam padėjime.

kur pasinaudojo proga pama- kad Antanas už visus žaidė- 
tyti du teatru. i jus abiejų ratelių 'gavo dau-

Gydytojas J. Stanislovas ir gausia mūšių (hits), jo bend
ra vertė (average) dėl muši
mo kol kas yra 600, aukščiau
sia visų švč. Marijos Kolegi

7

AVaterburyj randasi net ke
letas lietuvių jaunimo base
ball ratelių, kaip L. Vyčių, 
studentų ir parapijos. Mūsų 
mokyklos baseball ratelis la
bai gerai lošia; jau laimėjo 
du lošimus. Vyčiai dar tik pra 
dėjo, bet numatoma, kad ir 
jiems pasiseks prasimušti į 
sporto padanges.

Studentai jau kelis ‘geimus’

kuris tarnaus ilgiau 10 me
tų, kaip kitas koksai šaldy

tuvas pigaus padarymo.

GIBSON
ref ri geratori s

asmet Marijos Vaikeliai
ių yra iki 300) turi ben- jgfįnų paaukojo Kristaus Amži- 

drą ėjimą prie šv. Komunijos ,najai KunigyBtei. Nors tu, ta-
ir paskui bendrus pusryčius. 'rnaįte pPiįpiia Motina nesu L inBlU8evic"*’ J
Gražu ištikruiu buvo matvti h , • j ’ ? studentas Syracuse universiteu ražu, istikrųjų, buvo matyti (laukeį tos valandos, kad pa- 
mūs lietuvaites einant “in co-^mtttyti savo jannį sfl„ų 
rpore^ į bažnyčią ir priimant pjevo Altorių, visgi danguje 
šv. Komuniją, parapijos salėj ,u 8Uprasi, kaip jis tave myli 
bendruose pusryčiuose. Gerb. ’ir nž tavo sie,4. sykiu au ki.

tais tavo mylimais, meldžiasi.
Ilsėkis amžinai!

sesutės irgi buvo; taip pat ir 
svečių: komp. Aleksis, kuni
gai Valantiejus, Kazlauskas ir 
Kripas ir Miss Daisey Lord, 
kuri nuolat važinėja su kal
bomis. Ji tik anų dienų kal
bėjo ir visoms AVaterbury’o 
mokyklų mokytojoms. Labai

V. Matusevičia, Middlebury, 
udentas Syracuse universite

te, praeitų savaitę dėl savo at- 
sižymėjimo moksle visose kle- 

sose buvo priimtas nariu į 
Alpha Kappa Psi. BaigęsCro- 
sby High 1930 m.

VirtjM

jos žaidėjų. Tourtellotte meti
kas buvo Raymond ir O’Bri
en, o gaudytojas Lachapelle. 
Abu rateliu susidėjo iš sekan
čių asmenų:

Svč. Marijos Kolegijos
A. Kacevičius, C.
J. Seniauskas, 1B.
J. Baltrušaitis, R. F.
V. Bobinas, 3B.
B. Ivanauskas, S.S.
J. Sabaliauskas, 2B.
S. Aleksandravičius, L.F.
A. Vilkišius, CJF.
T. Kavaliauskas, P. 

Tourtellotte
AVasilewski, L.F.

DIENOMIS Į

LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN-EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 

Bremerhavene užtikrina patogiausių kelionę Į 
LIETUVĄ.

Pirkite laivakortes dabar savo giminėms Euro
poje, kurie rengiasi aplankyti Pasaulinę Cbica
gos Parodų sekamų vasarų.
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St. Chicago

RINKINIAI
Pirmadienį šv. Marijos ligo

ninėj mirė V. Valantinavičia,
gera kalbėtoja ir katalikė; da-^50 metų vyras, pasirgęs kele- 
vė labai praktiškų patarimų ir [tų mėnesių. Laidotuvės įvyko 
pamokinimų. |iš šv. Juozapo bažnyčios, ku-

------------------- irioj atlaikyta iškilmingos re-
Juozas Houston, gyv. Bloo- 

mington, Ind., iš akmenių ten
tų pasidirbo radijo kabinetų, 
kuris s veria pusę tono.

quiem šv. Mišios. Palaidotas 
naujuose šv. Juozapo kapuo
se.
7 Velionis buvo plačiai žino-

kainuoja tik $10.00 daugiau kaip 
kad bile kuris kitas pigiausio pa
darymo šaldytuvas, bet savo eko
nomiški nu, patogumu ir tvirtumu 
padarymo, tas skirtumas kainos, 
atsimokės Į keletą mėnesių. Todėl 
mes rekomenduojame dėl tamistų 
pirkti' GIBSON 1

GIBSON refrigeratorls šeimyniš
kos mleros, pristatytas lr įrengtas 
muiuK>sc kainiMiJa tik

Didesni kainuoja biskį 
daugiau.

Galima pirkti ir ant lengvų 
išmokėjimų

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖSE 
2536-40 W. 63rd STREET

Ilemlock 8400 
4177 83 ARCHER AVĖ.

Lafayette 3171 
Chicago, III.

HITT AND RUNN- tipeetU M H Citry Otrt Ht« BY HITT

ACMCETOTKE 
FORLDRN
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p a x n g x s vi m-uiviuo,

SPORTAS have their language and eons- than they are of their medals. uanian blood or doscent. And uanian doctor or lawyer or ed.... for that is būt the most ma tiek energijos, kad jų pa-
Ws also phssed through tre- so with other natioftalities, as wealthy man wlll sooner mar- natūrai thiiig.

gcment when it comes to re- inehdoUs and thick battles of individUfcls so nations or' ry another than one of his j I trust my article wi.ll soft-
serving tliat necessary nation-oppression and suffered Severe grdups. "We all have some good own klnd. Of course, this is en some hearts that are cold
ai pride that 11 found in everv and fatal casuallties not only in the worst of us and Some not forbidden hy any etines or to everything Lithuanian or jėgos, kad juos šokantis žmo

tant supervision and eneoura-

(Tųsa lš 3 puslapio)
spausdinti ir pardavinėjami, true son or daughter of any of hodv būt more, of the soui bad in the tiest of us. 'code of morals, būt in some
Be to, renkama aukų iš duo- ianj living in any realm. For or spirit. If anybody’s spirit Anyhow, regardless of our cases it has proven to be a 
sneshių lietuvių biznierių i’as we may well understand, has been crippled Ot maimed many existing national inflnn- traglc process or undertakihg..
profesijonalų. Igeography or geographical then it is the Lithuanian ’s. ities, let tis always (wheh the one wliich ls often regtetted

Taip pat ir dėl C. L. C. dar-į changes can influeilce būt it The Irish had only the En-jproper occasion arise.) with for a life tillie. Let uų revive
buojasi, kad sudaryti ne tik ought never to thotoughly an-glisli to persecute them, būt djecorum and propriety ac- our ancient national conscious-

cialip ot adhiit our Lithuani-' įless and ahvays be ready to 
an descent or nationality. Our admit not only our 'Catholic 
people in themselves are lov-Į religion būt also Lithuanian 
ed and admired by everybody descent. For sūch an attitud*. 
būt ourselves. A young Lith- we will be loved and respect-

vertus šiluma galima būtų už
virinti kvortų vandens. Ame
rikoniški šokiai reikalauja tiek

baseball bet ir golf ir tennis nihilate or eladicate God giv- the Lithuanians suffered from 
ratelius, kaip kad pernai tu- en gifts of blood, hero-rtvor- the Russians, Germans, Poles

' rėjo ir dalyvavo C. L. C. ben- sbip, language or any other and others. In the fttce of all
drose rungtynėse. Jie šįmet phase of natįonal pride or dės- the persecution We expetien-
žada jau išlošti C. L. C. čem- cent. The Lithuanians perhaps ced, we may today thank God
pijonatų. Kloties, waterburie-1 more than any other people and our leaders that Lithtitt-
čiai-ės!

OUR LITHUANIAN 
DESCENT

KUN. J. KRIPO KALBA, 
PASAKYTA BRISTOL, 

CONN. JAUNIMUI)

have never been properly and nian is štili alive and Llthua 
scientifically and as a whole. nians are as other peoples pro- į 

schooled in the principles ot'gresslng and loving progtess. (
nationallsm ot proper and de-Į w e have suffered in the1 
cent national pride. Per this is true> but į, fe n0

'reason those who make pre-
(tensions to some sort of lead- 
’ersliip and rational guidance,
feel tliat they mUst at once

I am now philosophising u- 
pon tlie wortli and propriety
of owning one’s descent. AsideprĮ”"įį 
from theoretie or pūrely ideal with solllc sort of enthusiasm 
considerations, let us become
higbly and modernly practica’
Does it pay to own one’s des
cent? Does any benefit accrue 
to him wlio advocates a strong 
and consistent adlierence to 
his descent and all tliat it

shanie to suffer or to have 
suffered. Rather it is some- 
tliing to be proud of.,.. hav- 
ing suffered and survived tliai

and witli some pressure ih-suffering| Even a God suffer- 
fluenee our young Lithuani- 'd and Bot only ,hat but alw) 
ans that they at proper mo-'died and that m06t borribly 
ments and occasions admit and shamefully. If it is no 

skame or crime to have suf
fered, then logically and rea- 

that vili convinee the invest.1 gonably it ig n0 crime „ 
igntor. I vili be pardoned, I'shame to bear eTen today ft<J 
hope, if I presume a bit uponlstigma or signs of past suf_ 
some of our Lithuanian back- f,,ring W(J billluanians sbow 
"ardness and statė that we „,any signs o( baving su(teredj 
are m fact a great way be-|We Udnk w((ire in{erior
h ind other nationalities ih this

impliesf When 1 speak of ow- l,regard R lnay not QUr |UM. many races and allow them

that pertains to their descent. 
Give me the American who 
boasts of his Irish, German, 
Italian or any other descent. 
He has not betrayed his first 
love or country neither will 
he his second... for once a liar 
or traitor, always one.

Šokti yra sunkiau negu di
rbti. Šokant polkų išeikvoja-

(BE PERSUDIMO)

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursų
GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU

Ekskūrsija išplaukia iš New Yorko labai patogiu ir gražiausiu 
laiku, būtent

BIRŽELIO 3 DIENĄ

gus pajėgtų per dienų kirsti 
medžius.

Lietuvoje nuo paskelbimo 
nepriklausomybės 2,905 kai
mai išsiskirstė į vienkiemius.

YOU
SAVE
IN BUVINC

25om.
BAK1MG
'P0WMR
• Ym mv» b 
lt Um only nalf oa 
moch ot b roqūbW 

lo** o*ort.

ning or admitting or becom-I in(Mlc de8-re to cast off or 
ing self-conscious of one’s dės-!momentardy discard ow _ 
cent, I do not mean or imply tionality or aIly of its inherent 
that one mušt likę the roostet!propeftieg| fcut cireumsta]lces 
flap its wings and boisterousl, ])ave ,ed Uthuanians to saJ 
(and at most inconvenient pe
riodą or moments to others) 
proclftim “I’m a rooster, wlio
are yon?” or something šiuri-1<)ur woa(ul' lack" o“, '„a,io„„, 
lar. Should we then go about consciuosness and undcfstand.

ing. We may be at fault only

effects. Let us look ourselves 
sųuarely in tlie face and see 
there mirrored and refleeted

the streets likę a vender and 
sėli or anounce our nationa-! 
lity, ure should and rightly 
ought to be denounced not on- 
Jy as a publie nuisance but al
so as an individual of ąuestion 
akle mentai capacįty and ca- 
libre. What we mean here by 
ovvning one’s descent is not- 
hing other than the rationai, 
natūrai and proper admission 
of our descent upon the proper 
occasions. Should we sin by 
excess then our adlierence to 
our nationality would become 
fanatical and that of course 
to rational beings is out. And 
again on tlie other hand should 
we sin by omission or failure 
to anounce at proper times our 
true descent then of course 
that also would be out.

Our Lithuanian people have

more privileges and respeCt 
than our own kin or parents. 

na' What a woeful ahd black pic- 
ture! Our Lithuanian girls 
who are beautiful and good 
enougli for other nationalities 
are not good enough for our 
boys and versa with the boys. 
We seem to possess an infe- 
riority coniplex, ai least' in 
some things. Why should such 
and attitude persist? Are we

......... ... asai

•’tliOMS FOUMOS uset»
BY OUR COVERNMENT

in some emali detail beca.M'nol as good or evcn better 
n,any things were beyond our tban some 0,her nationa|itie5,
control and we just wete siwept 
along witli the tide of oppres- 
sion or some other unfavorable 
influenee. We need not be a-

We all liave some good and 
bad points. The Irish may not 
speak a word of Irish but

. , , , , their spirit is such that they ||
ehamed that we laek at prc?- can exist witbout u jjthuei- i 
ent some of tliose fine natio- nians speak thair owb , 
nai ąualities that stand out (perhaps some ve„ ,T 
so beautifully in other natio- but at leaat th m&ka
nalities. We have many splen- 
did ones of our own and we 
admit them but let us also 
admit our failings. As I said 
before we need not be ashanp 
ed if we do not understand 
our Lithuanian language or 
cannot sing Lithuanian songs 
or eonverse about Lithuanian 
history or topies with facili- 
ty... these are as the scars

selves nnderstood) but mahy 
of them deny their true Lith-

Stambūs Nebojimas
yra geras terminas tiems vyrams lr I 
moterims, kuriems Stokoja gyvumo 
lr spėkų — y,ra tik pusiau tiek t*lr- ' 
tl, kiek jie turėtų buŲ,_____ _

Nusa-Tone

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

Prisidėkite prie šios retos ekskursijos. Prisirengimui į kelionę 
dar laiko yra užtektinai. Tuojau kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 

* skyrių, kuriame gausit visas informacijas ir visi kelionės reikalai 
bus rūpestingai aprūpinti.

Buy gloves whh what 
it savęs

Kerelk mokėti sic. nt 
dantų most į. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po >Bo. 
r-'.myk, kaip gerai ji vei
kta. Ja vartotadamas per 
metus sutaupai $s.0o.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

very • often and woefully de- °r wounds of war heroes and 
viated from even the most mo- j are they ashamed of their 
dest and accepted standards wounds? Indeed not! Tliey are 
of national and račiai patrio-
tism. This is one reason why 
When speaking of descent and 
nationality and language etc.
We mušt ahvays remember 
that the Lithuanians seem to. 
bė among those most inclined 
to cast off and with the ut- 
most ease and pleasure their 
Lithuanian nationality. Other 
peoples fetich as the Irish, Ge
rmaną, Italians etc. can very 
well (at least forą good Y^liile) 
remain their own even with- 
out tlie knowledge or ūse of 
their language and extensive, 
boring talks or leetures ahout 
the pride of their descent, la
nguage, blood, heroes or anv- 
tliing else. But tlie Lithuani- 
ans are among those who mušt

perhaps more proud of them
Į t!

yra Gydytojaus Specialisto preskHp- j 
cija, kuri suteikia geresnę svelkitą., 
dar.glaus spėkų, ir dauglaus gyvu- 
tno tūkstančiams vyrų tr moterų 
vlrS keturiasdešimta arba keturias
dešimta penkių metų amžiaus. JUsų I 
vaistihinkas parduos Jums vieno lnė- 
nesto Vartojimui NUGA.-TONE tab
letku už vieną doleri, tikrieji yra | 
pilnai garantuoti — nepriimkite už
vaduotoju* — jus galite gauti tikrą
sias.

K
•» Jb<V X

’įTtJ.UOCeZAFUtU I 
AJ4 \ "t OUO uUtt.

•tufe
T©

boe<o«.

2334 So. Oakley Ave., Chicago, III
Neelfupiiik ftlelėji- 

l'a^rll mu. pleiskanom^
Išbėrimais, spti 

' ir kitais odos negerumala 
gauk gydknij autlsetrtllta Zomo^” 
saiigua AgtlekOse. 15 C., <»o.,
11.00.žemo
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NAUJAS PREZIDENTINIS Padėkime, užbaigti Vytautu 

muziejų Kaune
KABINETAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)
turalizacijos interesuojasi a- 
teivių arba naujai atvykusių 
į J. A. Valst. reikalais. Darbo 
Biuras veikia Darbo Sekreto
riaus priežiūroj. Yra J. A. V.-

Taikos Biurai kuris veikia 
kaipo tarpininkas industrinė
se kovose. Trys kiti biurai pla 
čiai žinomi kaipo federalės va

Pavykę architektūros pas
tatai dažnai geriau reprezen
tuoja kraštų negu bet kokia 
propaganda. Taip pavyzdžiui 
Eifelio Bokštas Paryžiuje pui 
kiai atstovauja vicai Prancūzi
jai; Parlamento Rūmai Lon
done — visai Anglijai; Jur
gio 'Vašingtono Paminklas — 
visai Amerikai; Šv. Petro Ba
zilika — Romai ir t. t. Vy
tauto Muziejui Kaune yra

ldiios socialės gerovės agen- ro]ę
tūros. Vienas yra Darbo Sta 
tistikų Biuras. Tyrinėjimai į- 
nima visokias svarbias statisti 
kas ekonominio gyvenimo, da
rbo aplinkybes, darbininkus, 
algų sumažinimų, kiek kainuo
ja darbininkui gyventi, jo pro 
gas, jo darbą, sekines tekno- 
logiškų pagerinimų ir daugy
bę kitų.

yaikų Biuras užsiima kon- 
avimu ir apsauga vaikų, 
inėja vaikų darbų, nepilna 

mečių ir šeimyniškų santykių 
teismus, priežiūrą, nerūpestin
gųjų vaikų, motinystę, kūdi
kių liygieną; Veikia dėl gere
snių įstatymų vaikų gerovei. 
Šis biuras pereitais metais 
specialiai studijavo jaunus vai 
kus, kurie, apleidę savo na
mus, vyko iš vienos vietos į 
kitą. ieškodami darbų. Surin
ko visokių informacijij apie 
bedarbę ir išleido įspėjimą, jog 
neprižiūrėjimas vaikų sveika
tos, apšvietos ir generalės ge
rovė® per brangiai atsilieps į 
vaikų ir krašto ateitį.

Moterų Biuras veda tyrinė
jimus ir daro pranešimus apie 
dalykus liečiant gerovę mote
rų industrijoj. Tyrinėjimai to 
biuro apima d«tbų ir gyvenk* 
mo aplinkybes darbininkių, da 
rbo legislatūras moterims ir 
daug kitų klausimų, kurie lie
čia dirbančias moteris. Moterų 
Biuro leidiniai labai interes- 
tingi, nes aiškina dirbančiųjų 
moterų problemas. FLIS

K

reprezentuojant Lietuvą. Tas 
didingas pastatas Kaune, vyk 
domas išimtinai lietuvių visuo 
menės aukomis, yra taipgi lie
tuvių tautos pastangų ir vals
tybės simbolis. Užbaigtas Vy
tauto Muziejus nepaprastai 
papuoš Kauną, o sykiu ir visą 
Lietuvą.

Muziejus pradėtas statyti 
1930 metais, tai yra Vytauto 
Didžiojo Metais. Muziejus dar 
nebaigtas statyti, bet jau vi
sai netoli galo. Lietuvos žmo
nės deda visas pastangas, kad 
bent šiais metais darbą užbaig 
ti. Bet ar pasiseks ? Tai prigu
lės nuo to, kiek ten Lietuvoje 
ir čia mes Amerikoje suimsi
me tam tikslui centų. Aukoto
jų vardai bus Muziejuje įam
žinti ar tai ant marmuro len
tos, ar aukso knygoje. Jau ne 
vienas Amerikos lietuvis yra 
ten savo vardą irašęs. Būtų, y-

patingai gražu, ir svarbu, kad 
Vytauto Muziejuje Kaune ži
bėtų amžiais Amerikos lietu
vių stipresnių bent organizaci 
jų: susivienijimų, draugijų, 
klubų, vardai.

Šiais metais, geg. m. 28-tą 
dieną, visa Lietuva rengia ne 
paprastą Vytauto Muziejui 
baigti rinkliavą — šventę: 
jaunimo organizacijos eina i 
talką statybos komitetui ir y- 
ra manoma, kad neliks nei vie 
no asmens Lietuvoje, kuris ne 
būtų prisidėjęs sulig savo iš
galės prie tautos paminklo, — 
Vytauto

šj metą visiškai užbaigti sta
tyti Vytauto Muziejų Kaune! 
Organizacijų ir pavienių as
menų nors ir mažiausias au
kas Lietuvos Generalinis Kon 
sulatas New Yorke mielai pri
iminės ir persiuntinės į Kau-

VISŲ DRAUGIJŲ ATSTO
VŲ SUSIRINKIMAS

DAKTARAI
Ofiso: Tel. Caluniet 4038 
Res.: Tel. Ilcniloik «2M6

DR. A. 6. RAKAUSKAS
| Office Phone 
.Proepect 1038

Penktadienyje, gegužės mė
nesio 19 d., 8 vaj. vakare, Au
šros Vartų parap. salėj (West ___ ___ __________

ną. Mano patarimas būtų to- Sidex ivvks visu draut,iiu at. o«ro valandos: 1-4 Ir 8-8 vai 
. . . .. , .oiutj jvjk.s visų uraugijų ui- Kadencijos ofisas: 205# W. «o
kis; draugijos tegul neapsun- s(0Vų svarbus susirinkimas Pa
kiną savo iždo šiam tikslui, saulinės Parodos ir “Lietuvių 
bet tegul geriau paruošia ko- Dienos” reikalais. Ekzekutv- 
kią pramogą (pikniką ar card vįg komitetas turi

GYDYTOJAS IH CHIRURGAS
3147 So. Halsted St.

vak.
Rezidencijos OfLsa-si 2050 W. OIMh SU 

Valandoe: 10—13 ryto 
Beredomla Ir Nedėliomls pasai sutarti

Res. and Office 
3863 So. Leavltt St. 

Canal 0708

DR. J. J. KO VYARSKAS
PHYSICIAN' AND BURGEON 

2403 W. 63rd St, Chicago
OFFICE HOURS:

3 to 4 and t to I P. X 
Sunday by Appolntment

paity) \ diliaus Muziejaus sta svarbių pranešimų, kuriuos 
ty bos užbaigimo tikslui; gau- reiks apsvarstyti. Taip pat 
tos iš pramogos pajamos gale- bus galutinas išspręstas paro
tų būti paskaitytos kaipo drau davimo gatvėmis klausimas. 

Muziejaus pastaty-1 gijos auka ir draugijos var- Taigi svarbu, kad šiame susi
mo. Todėl ir aš pavelijau sau das tokiu būdu patektų į Vy-1 rinkime dalyvautų visų drau- 
kreipsis į brolius ainerikie- tauto Muziejaus garbės są1 gijų atstovai.
čius su šiuo kvietimu; teiki- Įrašus. j Kviečia Tiksėk- Kom.
tės ateiti į talką, kad bendro- į P. Žadeikis,
mis pastangomis galėtumėm Liet. Generalinis Konsulas

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnau Tu geriausia tr 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Išdlrbystės.

OFISAS
688 VVEST 18th STREET 

Tel. Canal <174

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 7042

Tel. LAFAYETTE 3087

padaryti DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St

(Prie Archer Ava netoli Kedale) 
Valandos: nuo 3 Iki 8 vaL vakaro

Ir nedėliomis pagal

HEMLOCK 8181

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3430 West Marųuette Koad 

VALANDOS:
8 Iki 13 ryto; 7 Iki • vakare 

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea <468 8. MAPLEWOOD J VE.

TeL Cicero 1380

DR. GUSSEN
X—KAI

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

O KISSIfi,
Specialistas ii 

Rusijos

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 8 Iki 8 vakare 
BeredoJ pagal sutarti

Teh Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠLIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 8

valandai vakare . .
Nedėliomls ir Seredomis susitarus I Vah: 2 iki 5 DODiet. 7 iki 9 vak. 4847 W. Mth St Cicero, UI. 'office: ĮAę0.

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 
KAIP UZSISEN ĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

SpeclnliSkal gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuea- 
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų tr paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomls nuo 11 ryto Iki 1 vai. 
4300 WEST Mth BT„ kampas Keeler Avė. TeL Orowford M78

GR A BORI A 1:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

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

darbu busite užganėdinti 
TeL Canal 3818 arba 3618 

2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
TBL. CICERO #837

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Puriu automubiliuB visokiems 

reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, UI.

Tel. Ganai <133

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St) 

Valandos: Nuo 3 Iki 13 ryto 
Nuo 1 iki I vakare 
SeredoJ pagal sutarti

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828

|TKL. LAFAYETTE 786.

DR. F. C, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 8483

Nedėlioję pagal sutartį

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

OR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterą ir Vaiką ligą 

Specialistė

4145 ARCHER AVĖ.
Oflao Tai. LAFAYETTE 7387

Ofleo vai. kiekvienų dienų nruo 3 Ut) 
13 ryto (Išskyrus seredomle). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare b ta intakai* 
Ir ketvergaia.

Rea. Tel. Hyde Fark 8336

Tel. Oflao Ir Rea. Grovehill 0817
6917 S. Washtenaw Avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3428 Weat Marąuette Road
VaL: 3-4 Ir 7-8 vak. Ketv. 3-13 ryto 

Nedėlioj ausi tarus

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinamai 
už NAUJĄ MAŽESNĘ KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

EUDEIKIS IR SŪNUS
* GRAB ORIAI LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

PRANEŠU
DR.M.I. SlBlMLIU.M.n.

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Avė. 

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo G iki 8 vak.

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

f ŪS

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos: 1—S Ir 7—S vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

TeL Canal 8367 Rea. Prospect «6»

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1831 SOUTH ' HALSTED BTREBT 

Resldendja 8684 So. Arteslan Avė.

valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
S Iki 8:38 vakare

Didžiausias ant žemės van- 
denpuolis yra Grand, Labra
dore. Jo vanduo krinta iš 2,- 
000 pėdų aukštumos. Antras 
didumu vandenpuolis yra Yo- 
semite Kalifornijoj. Jo vanduo 
krinta iš 1,436 pėdų aukštu
mos. Niagara vandenpuolis y- 
ra tik devynioliktas iš didžiau 
šių. Jo vanduo krinta tik iš 
164 pėdų aukštumos.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko

plyčia dyku.

3307 Auburn Avenue

lt
AIA

JUOZAPAS GRICIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

gegužės 15 d.. 2:55 vai. ryto, 
1983 m-, sulaukęs 6 4 metų am
žiaus, gimęs Telšių apskr., Ža
rėnų parap., Haušelės klane.

Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideliame nultudi'me 

moterį Eleonorą po tėvais Gu- 
dauskaltė, sūnų Pranciškų, du
kterį Barborų Želnis, žentų A- 
ntanų, brolį ir brolienę Ciprl- 
Jonų Ir Veronikų Gricius, 2 pus
brolius, 2 pusseseres ir gimi
nes.

Kūnas randasi pašarvotas 
2002 Coulter St. Laidotuvės |- 
vyka Ketverge, gegužės 18 d., 
S vai. ryto, iš namų J Aušros 
Vartų parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Juozapo Griciaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse Ir sutelkti 
j.4n paskutini patarnavimų Ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame, Moteris, Su
miš, Dūkto. tentas, R roti* Itou- 
llcnė. Pusbroliai, Pusseserės Ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius R. P. Mažeika. Telefonas 
Yards 1128.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

TeL Lafayette 3573

J. Llulevičius
Graborius

Ir
Balsamuotojas

Patarnauja Chi
cagoje Ir aplelln- 
kšje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4089 Arohor Are.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VED A JAS
1646 WEST 46th STREET

Tai. Boulevard <388—8413

Tai. CICERO 184

SYREWICZE
ORABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ui <18.08 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avt^ Cicero, IlL

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

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.
INCORPORATED

Henry W. Decker
(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą ii bile kokios miesto dalies. 

“Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į Jūsą 
namug ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabu ir kitą reikmeną ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl temeną. Pateikite BUDĖK] pins negu krelp- 
sitis kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dtdyala Ofisas

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

Palengvins akių {tempimų, kuris 
esti priežastim gaivus sRaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemi’mo, nervuotu- 
mo, skaudamų aidų kaištį. Nuiuiu — 
cataraetus. Atitaisau trumpų regystę PHONE GROVEHILL 0037 
ir tolimų regystę. i Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

, teisingai akinius visuose Trečiadieniais ir sekmad. susitarus
atsitikimuose, egzaminavimas dalo
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

Daugeliu atsitikimų akye atitaiso
mos be akinių. Dabar kainoa perpus 
pigesnės, uegu buvo. Musų kainos
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel Boulevard 7589

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

<869 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

Phons PULLMAN 0888

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS
30 East llith Street

Prie Y. M. C. A., Roseland 
Gazas. X-RAY, etc.

Ofiso: Teh Victory 6893

Rez.: Teh Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgai
Ofisas 3102 So. Halsted Sk 

Kamp— Hat Street

VaL: 18—11 v. ryto, 3—4. 7—8 v. a 
Nedėliomls Ir šventadieniais 18—19

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 Iki 12

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

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

11801 S. ASHLAND AVENUE

į Platt Bldg., kamp. 18 st 2 auk 
| Stas. Pastebėkit mano iškabas.

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

[į Phone Canal 0523

Boulevard 7888
Rez. Hemlock 7881

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 8 T A S 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 80. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Val.j ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomls 10 Iki 12 

Telefonas Midway 2880
Office; Rea.:

Victory 2384 Beverly 0081

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

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

Chicago, IU.
Phona: Hemlock <788

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Teh Virginia 0036

DR. MĄRGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau 1 erdvesne Ir patogesne 

vietų
*325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų to 
nuo S Iki S vakare 

Šventadieniais nuo 18 iki 13 
Phone BOULEVARD 8483

TeL Grovehill 1888

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 8-11 ryto 3-4 Ir 7-9 vak. 

Seredomis po plotų Ir Nedėl dleaialg 
tik susitarus

9439 V. MARQUBTTB ROAD

Rea. Phone 
Englewood <641

Office Phone 
Wentworth 8008

DR. A. R, McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 310

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

Tel. Ofiso Boulevard S9IS-14 
Rea Victory 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:38
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VISI JAM KREDITĄ 
ATIDUODA

I

nės, M. Žukauskienės, J. 
Lenkšienės, V. Černienės, M. 
Rubinienės, A. Čemaitės, G. 
Čeglaitės, įA. Paliulio, E. Kli
mavičiaus ir d. k. Juos pavė
žino ryte Roselando Coal 
Vardo savininkas A. Tumo- 
nis.

Prie iee creamo pasidarba
vo Aštuoniolikiečiai: M. Ka
valiūnaitė, O. Augaitė, K. Vi- 
ekiutė; prie hothdogs — O. 
Zdanavičiūtė, P. Grikšienė; 
prie straikierio — J. Bukal- 
tas ir J. Vaišutis; tai žinomi 
patyrę piknikij darbininkai.

AVestpullmaniečiai: K. Rai
la, V. Šliužas, J. Parėdna ir 
T. Petrošius parodė nepap
rastu sumanumą prie elektros 
žaislų. Juos anksti ryte j dar 
žą atvežė O. Paleliunienė.

West Side: J. Šaulienė, E. 
Pocienė, M. Laucaitienė paga
mino gardžių užkandžių; kon
traktorius J. Stumbrys su žmo

Visi vajaus kontestininkai ir “Draugo” pikniko darbi
ninkai kviečiami atsilankyti j Aušros iVartų parapijos sve
tainę antradienį, gegužės 16 d., 8 vai. vakare.

bo Počulpo, J. Mandžiejevs- ;žia programa. E. Mickūnaitė 
kio, Jono Pužausko, V. A it- keliais atvėjais turėjo išeiti ir 
kausko,, S. Šambaro ir A. A-
lišausko ir Brighton parko 
A. Tičkaus, V. Gotauto trokai 
piknikierius pavėžino.

Iš Bridgeporto 
Brolių Kučinskų,

dar padainuoti.
Mokyklos vaikučių orkestrą,

geriausia Chicagoj, grojo ke- 
kepyklų: 'turis gražus muzikos kūrinius, 

J. Kava- i kurie visiems patiko. Parap.

X D. L. K. Vy tauto drau
gija laikys mėnesinį susirin
kimų šį vakarų, gegužės 16 d., 
7:30 vai. vak., Chicagos Lietu
vių Auditorijos svetainėj.

Nariai būtinai privalo daly
vauti, nes yra svarbų reikalų 
svarstymui; taipgi būtinai pri 
valote apsimokėti savo mokes
čius draugijai, kad neliktumėt 
nustoję teisių ir reikale pašai 
pos ar pomirtinės. Valdyba

tlIii SSIl II H lt ■ l Iii*- 'Ii i ilf I Hfc

jau po gegužinių pamaldų va
kare 8 valandų Aušros Vartų 
mokykloje. Visų skyrių atsto
vų ir rėmėjų prašome būtinai 
atsilankyti.

Kol. Rėm. Reik. Vedėjas

Antradienis, gegužės 16, 1933

tinė muzika ir įvairūs bei įdo
mūs pranešimai ir patarimai. 
Nepamirškite užsistatyti savo 
radijo ir pasiklausyti. F.

RADIO
BOLŠEVIKAI PRIEŠINGI 
SUTARTIES REVIZIJAI

RYGA, geg 15. — Maskvos 
laikrašty “Pravda” Radekas 
rašo, kad bolševikai yra prie
šingi Versalio taikos sutar
ties revizijai. Jis pareiškia, 
kad ši sutartis yra bolševi- 
skajns reigalinga vesti pro
pagandų už pasaulio revoliu
cijų. Be šios sutarties propa
ganda nebūtų galima. Kada 
bus įvykdinta pasaulio revo
liucija, kada žymi žmonijos 
dalis bus išnaikinta, tada ir 
minima sutartis bus nereika-

Peoples Furniture Co. ren
gia šaunių radijo programų, 
kuri įvyks šiandie nuo 7 iki 8 
vai. vakare iš WGES stoties, 
1360 kilocykles.

Kaip girdėt K. Sabonis, A.
Ančiūtė, A. čiapas, Peoples 

Parlor duetas, kvartetas ir ki
ti, rengias padainuoti naujų ir 
gražių dainų. Be to, bus pas
kaita apie sveikatų, taip pat 
Čalis Kepurė papasakos plo

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARiy PARAPIJOS, 

WEST SIDEliausko, L. Paplausko ir J. 'choro sikstetas (mergaičių) ir 
Kalėdos. Igi gerai pasirodė.

IS Roselando: P Budgino;, praJot() Kru-0 25 jn_

visos kepyklos duonos, keik-1^1 lie.ius 3au artinasi. Tai įvyks 
birželio 18 d. Parap. komite
to nariai darbuojasi: J. Bub- 
nis su Rimučiu, A. Ručas su 
J. Jakaičiu, J. Abromavičia, 
Petraičiai — tėvas su sūnum, 
Barauskas ir Jankauskas re
nka gerus linkėjimus ir aukas 
nuo parapijonų ir šiaip gerų 
praloto prietelių.

Draugijos: Šv. Petronėlės 
jau prisidėjo, Šv. Onos dar ža
da prisidėti, taip pat ir M. 
Sąjungos kuopa. Mergaičių so
dalicija jau savo atliko, Apa?

sų, gardžiausių pyragų pris
tatė.

International Milk Co. 1912 
So. Ashland Avė. P. Šaltimie-

na puikiai darbavosi prie or- ras pristatė keletu statinių
laivio, drauge su jais P. Ma
lakauskas ir aštuoniolikietė 
Marijona Remidaitė nuolat 
skrajojo. •

P. Kalnys ir P. Ribickas 
gerokai už “rūtų darželį pelnė. 
J. Vyšniauskas, R. Zalatorius, 
Ant, Dočiolas, K. Kairys ir 
Krikščiūnas su būriu padėjė- 
jų bowling alleyje savo did- 
žiu uždarbiu norėjo cicerie-

Uolusis katalikiškos spaudos 
ipaštalas ir sumaniausias di
delių pramogų-piknikų, išva
žiavimų rengėjas bei rėmėjas 
Br. Vladas Cibulskis, kuriam

čius subitinti. J. Povilauskas 
su P. Gailium iš Marųuette 
parko farmerio V. Kubaičio 
paaukotu sausų suriuku visų 
maišų iškupčiavo ir “Drau
gui” daug uždirbo.

L. Jusevičius ir J. Marke-
'isi praeito sekmadienio ‘Drau vičius visas monkes iš daržo 
go’ pikniko piknikieriai davė išbai<W kad moterys biznio
daug kredito, kad šį lietingų 
pavasarį jau du piknikus sėk
mingai išvedė. Jo, kftipo pik-

pieno ir gardžių maslionkų, 
visiems patiko ir užtat bema
tant viskų piknikieriai išra- 
gavo.

Liepos 9 d. P. Šaltimieras 
atvyks dar su didesnėmis sta
tinėmis į Birūtės daržų.

So. Omaha Packing Co.,
2320 S. Halsted st. biznio de
partamento vedėjas J. Micke
liūnas ir orderių po Chicagų 
isvežiotojas K. Blauzdis, 2936^ Maldos ir Tretininkai taip

X Šeštadienį, geg. 13 d., 3 
vai. popiet pp. Peldžius aplan
ke garnys, palikdamas 6 sva
rų dukrelę. Ponia Petronėlė 
Peldžienė ir josios dukrelė y- 
ra linksmos, nes juačiasi svei
kos ir tvirtos. Peldžienė su du
krele randasi Šv. Kryžiaus li
goninėje globojamos žinomo 
dr. A. G. Rakausko.

X Moterų Sų-gos 55 kp. mė
nesinis sus-mas įvyks šį vaka
rų, gegužės 16 d. Visos narės 
prašomos būtinai susirinkti. 
Juo susirinkimai būna skait- 
lingesni, tuo įvairesni ir dau
giau naudos atneša. Taigi, bū
kite visos. Kp. Valdyba

mių žinių ir juokų. Visų pro
gramų jungs rinktinė koncer- linga, sako Radekas

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 už galionų.

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

Turim maliavų, kurios išdžiūsta į 2 valandas.
3240 SO. HALSTED STREETW. 38 st. piknikierius vaišino 

skaniausiais hothdogs, kurių 
visi labai pageidavo.

Daržo gaspadorius B. Jo
vaišas, J. Sandaras ir K. Kru 
šas visus piknikierių prašy
mus greitai vykdė. .

Smagi orkestrą iš Marųue- 
ttte parko po vadovyste V.

1 Zopelio, visus linksmino.
Ristininkai ir kumštininkai /ioj pamokslų ir pakalbėti sve 

visus stebino. tainėj. Kun. J. Miliauskas yra
Visi linksmai skirstėsi ren- 'jauniausias Amerikoj pralotas, 

gdamiesi greitai pasimatyti j X Z. Leščauskienė, vaisti- 
liepos 2 d» Vladislovų vardi-jnės ant Morgan st. savininkė,
nėse “Rūtos” darže. buvo sunkiai Susirgus, net ir

Pikniko Komisija. . . .i x • „paskutiniais sakramentais ap
rūpinta, bet, ačiū Dievui, jau 
geresnė ir visa jos šeimynėlė 
džiaugiasi.

X Pareita savaitę iš Šv. Ju
rgio bažnyčios buvo laidotu
vės: a. a. Monikos Vesaitienės. 
Kaz. Bensaičio, Onos Delortie 
nės (Dziaugienės), Petro Bre- 
nerburgio ir Stanislovo Paba- 
rčiaus, Ipolito Grigonio, Alek
sandro Urbono ir Antaninos 
Šidlauskaitės arba Tessie Ša
kiški.

X Piknikas Šv. Jurgio pa
rap. bus birž. 4 d., Vytauto

kų medicinų ” ir "laimingų lio- 'svetainėj neperdaugiausiai darže. Visi parapijonys jau 
terijų, ~ v -.—i-, r .. x

darvti nebijotų.
J. Povilauskas (sūnus) tin

karnai prie įvairių patarna- 
I vimu padėjo; jis gali būti di

pat. Planuoja visų bažnyčių iŠ 
puošti vainikais. C. Y. O. “boiv
sai” dedasi prie bažnyčios ir 
svetainės dekoracijos. Geras 
kun. J. Šaulinsko draugas pra
lotas J. Miliauskas žadėjo at
vykti į Chicagų iš Dureva, Pa. 
ir pasakyti lietuviškai bažny-

PRANEŠIMAI

uiko rengimo komisi josimu- Į restorano geru šeimi
ninko, pastangomis* visose Chi1 ninku.
cagos lietuvių parapijose ir 
apylinkės kolonijose suorgani
zuota didelis skaičius gabių 
darbuotojų, kurie tikrai gra
žiai ir nuoširdžiai piknike da
rbavos. Už tai Br. Vladui irs./
visiems jo talkininkams širdi
ngai ačiū.

Liepos 2 dienų “Rūtos” da
rže bus surengta pagerbimo 
puota.

“ORAUGO” VAJAUS 
PIKNIKAS .

Šis ankstybos ir nepapras
tas piknikas Vytauto darže, 
gegužės 14 d., sutraukė mi
nias žmonių, kuriems rūpėjo 
patirti, kas iš kontestininkų 

'laimingiausias, kuris gauna 
Lietuvon kelaiuti laivakortę! 
Kiekvienas kontestininkas tu 
ri savo rėmėjų ir prietelių, 
tad nieko stebėtino, kad dau
guma tampa suinteresuotais. 
Čia laimė pašvietė A. Švilpau 
skienei ir Stancikui, apie ku
riuos piknikieriai patyrė pa
vakare apie 7 vai. Lig tam 
laikui buvo malonu visiems 
Vytauto parke paviešėti ir į- 
vairių biznių padaryti.

Visi gražiai darbavosi

A. Kunickas, J. Zenkus -r- 
su naujomis nikelinėmis ba
lnikėmis “cieliaunai” šaudė.

Miknevičiukas ir Juškutis 
huvo visų laika užimti su bal
tais buteliukais.

Šv. Kryžiaus parapijos 
smarkūs darbininkai: J. Li
sauskas ir S. Paukštis su šei
myna piknikierius apdovano
jo margomis lazdelėmis, o pir 
masis “Rūtos” saldainiais, 
kurių dar nepasigailėjo ir 
brigbtonparkietis F. Oubista.

Pasižymėjo Cicero “Drau
go” agentas V. Šeinetulskis 
prie šokololo, J. Vilčiauskas,
M. Jokubauskas ir Stankus, 
prie Bridgeporto Daugėlos
kmvno sūrių, o lietuviškas . a T •
vengras turėjo gen) daktariS.|‘es kon<,ert» Sv' JurR'° ParaP

X Vakar gegužės 15 d., prie 
Šv. Kazimiero kapinių farme- 
ris iš Madison važiavo prisi
pirkęs daržovių dėl ilgaveid- 
žių ir susikūlė su kitu dideliu 
troku taip smarkiai, kad net 
kapinių stulpų prie vartų iš- 
judiroo iš pamatų. Rep.

Marijonij Kolegijos Chicagos 
Apskrities gegužės mėnesinis 
susirinkimas rytoj 17 d. tuo-

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7840 

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet

2201 W. C'ermak Road
Panedėllo, Seredos į’r Pėtnyčios 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Canal 6122

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

Vakarais 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600

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 jr gerų 
miltų. Atvažiuokite ir įsigykite mėsos ir produktų. 
Nesigailėsite. Dabar iš Cbicagos 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

33

EHf!

Iš ŠV, JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

X Geg. 9 d. į E. Mickūnai-

Grant Work Coal žmonių atsilankė, bet kurie at- 
Yard savininkas A. Bemadi-1 si lankė buvo patenkinti gra
šius visus Cicero darbininkus__________________________
nuvežė ir parvežė taip gi jis

rengiasi j pirmų graziausj pa
rap. piknikų. K. J. S.

pirmutinis atidarė pikniko 
barų.

S. Staniulis “Draugo” pla
tintojas piknikierius “Drau
gais” apdovanojo.

Širdingai dėkui
Visiems atsilakiusiems, pik

niko rėmėjams, biznieriams, 
darbininkams rengėjai nuošir-

( iceriecių Šv. Antano drau-.^jjaĮ dėkoja ir džiaugėsi, kad 
gijos dešimts narių kaipo tik-( tft. t u pa8in,oSimo iaj. 
rų specialistų puikiai barų L paramos iš Westsi-
betvarkant neleido pikniku-1 (1-g; y Neffo> j Miknio, j 
nams trokšti Juozas Grybau Beržangkio> Z. Dobrovolskio, 
skas su visa komanda gražiai p gimino, M jaanausko, J.
pasižymėjo. I p0broValskio ir J. Atraškevi-
Bridgeporto vyrai smarkiai gjau8

tvarkų darė prie tikietų, va-
Iš 18 st kolonijos A. Cukro. 
Iš Brighton parko: J. Ze- 

palto, M. M. Vertelkos, V. Va

BRIDGEPORT HARDVVARE
AMD

PAINT CORPORATION
J. S. RAMANCIONIS, Vedėjos 1 

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popierų 
ir visokių geležinių reikmenų.

Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų:
Sienoms popiera rolelis . ....... 5c ir aukščiau
SPAR Varnish, galionas ........... ... $"1,25
FLAT Paint, galionas........................ $"J ,59

3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

Phone CANAL 4124 FIRST CLASS WORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHULIMG and REPAIRING 

PlumliljiK — HraitnK — Setverage — Gan Nork 
CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET CHICAGO, ILLINOIS
Estlmatos furnNifd on rcųiicst

No job too large — No job too small

CLASSIFIED

dovaujant J. Dimšai
Rožių žemės Visų Šventųjų

parapijos šeimininkės resto
rane tikrai pasižymėjo gar- gockio ir kitų
džių valgių gaminimu ir dėlto 

, ateinančiame sekmadienyje 
daugiau valgiusiųjų pasiryžo 
vėl keliauti į Vytauto parko 
restoranų pietauti. Kasgi Ro- 
Įselande nepažįsta šių darbuo
tojų: L. Paliulienės, A. Jucie-

IS Town of Lake: K. Būro, 
K. Žostauto, J. Besuspario, 
J. šukevičiaus, R. Čepo, F. 
Urbelio, J. Kinčino, J. Kamin 
sko, S. Valskio, F. Bagdono, 
S. Paukštienės ir kitų.

Iš Marąuette parko: Joku-

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIftKOg sn,FKimOS VAMO8 IR Fl.EKTROS 

TREATMENTAI 
A veri lėki mankStlnlmal Ir elektros masažas

Treatmental visokių Ilgų, reumatlamo, nervų atitaisymo. Šalčio 
lr taip tolinus, au alektrlnlais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mlnerallnėa, sulferlnės vanos duoda didžiausi. kraujo cirkulia
cija, kuomi galima tftslgelbėtl nuo vlaoklų Ilgų.

Kambariai dsl pergulėjlmo.
Motoru skyrius atdaras Utarninkals nuo S Iki lt vai. nakties

1657 W. 45th Street
Kampan So. Paulina St. Tel. Boulevard 4RR9

U2$ 3G.00
Elektrikinė Skalbiama 

Mašina
Dykai Elektrikinis Prosas 

Mokėkite po 1.00 dol. 
į savaitę

Jos. F. Budrik, Ik.
3417-21 So. Halsted SL

Tel. Boulevard 4705—8167

Lietuvių programai WCFL 
970 k. į

Nedėliomis 8 vai. ryte ir 1 vai. 
po pietų.

WHFC Setvergais 7:30 vakare.

Švarus biznis — lietuviškų 
knygų, gintarų, laikraščių ir 
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam 
vaikinui bei merginai. Parduo- 
Rime pigiai, reikale parduosi- 
ne lengvais išsimokėjimais. 

Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku:

Br. Lit.
Spaustuvė,

3352 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

PLATINKITE “DRAUGĄ »»

OKSAS EKPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pf- 
gtausias kalnas. Paftauklt Lafayette 
8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Uetuvoa Lalvrės Bonu., Pirmo, lfor- 
glfilua, Namus. Farmas Ir Rtsnlus vl- 
soae valstijos*. Taipgi darom Įvai
riu. legalius dokumentus, kaip tat, 
pirkimui arba pardavimui. Panau
dokite musų apie 80 metų ptafilu 
patyrimu blsnyje Ir teisingu patar
navimu. tas Jums bus naudinga

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Westem Avenue

Chicago, III.
Tsl. GROVEHILL 1188


	1933-05-16-DRAUGASw-i7-8.pdf

