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Kancl. Hitleris sutriuškino santarvės frontą
PABALTIJO VALSTYBĖS PRItMS 

SU BOLŠEVIKAIS BENDRAUTI
J. VALSTYBĖS ŽADA PRANCŪ

ZIJAI APSAUGĄ
----- ■----- ------ -——----------

Mussolini in vėl reikalauja 
keturių valstybių pakto

HITLERIS SUTRIUŠKINO 
PRIEŠŲ FRONTĄ

PABALTIJAS PRIEŠ SO
VIETŲ RUSIJĄ

LONDONAS, geg. 19. —
Anglijos ir Prancūzijos diplo 
matai pareiškia, kad Vokieti
jos kancleris Hitleris savo 
gudria prakalba parlamente 
sutriuškino Vokietijos priešų 
frontų.

Kiek Anglija, tiek Prancū
zija laukė nepaprastai karin
gos ir provokuojančios Hitle
rio prakalbos. Todėl buvo su
tarta bendromis jėgomis veik
ti prieš Vokietijų. Ši n veiki
man buvo įtrauktos ir kitos 
santarvės valstybės. Atrodė, 
kad Vokietijai bus bloga.

Tuo tarpu Hitleris visai ne
tikėtai pasakė taikingų prakal 
bų. Jis reiškė, kad vokiečiai 
dirba už taikų, nes karas nega 
Ii nešti gerovės. Tik pareiškė,

RYGA, geg. 18. — Pabalti
jo spauda sveikina prez. Roo- 
sevelto atsišaukimų į pasaulį 
taikos reikale. Tik nurodo, 
kad pasaulio taikos paktan 
nebūtų priimta sovietų Rusi
ja, kadangi raudonieji Rusi
jos valdovai dirba už visos 
Europoje tvarkos sugriovimų. 
Sovietų Rusija pasitikėjimas 
negalimas.

Iš Maskvos praneša, kad bol 
ševikai ir gi palankūs prez. 
Roosevelto atsišaukimui. Tarp 
tautinės prekybos reikalu ta
čiau jie nenori pripažinti nūs 
tatytos tvarkos. Jie nori atkak 
liausios kompeticijos, kad ki
tų kraštų prekybų pakirsti. 
Tas tai ir blogiausia su bolše
vikais. Jie nori visur savo pre

kad Vokietija pageidauja tei- kės dumpuoti. O tas yra prie
šybės. Ta teisybė glūdi lygiam 
visų valstybių apsiginklavime, 
arba nusiginklavime. Ši lygy
bė Vokietijai priklauso ir vo
kiečiai nepaliaus už tai kovo
ję-

Į tokį 'taikingų Hitlerio atsi 
nešimų sulužo santarvės vals
tybių frontas. Ženevoje bus 
atnaujinti pasitarimai nusigin 
klavimo klausimu. Ar bus jie 
sėkmingi, tai jau kitas klausi
mas.

šais prez. Roosevelto nusista
tymų.

PRANCŪZIJAI APSAUGA

PARYŽIUS, geg. 18. —
Prancūzijos diplomatai suse
ka, kad prez. Roosevelto atsi
šaukimas į pasaulį dėl taikos 
yra lygus Prancūzijai ir Vokie 
tijai įspėjimas.

ANGLIJA REIKALAUJA 
UŽTIKRINIMO

LONDONAS, geg. 18. —
Anglija pritaria Vokietijos 
kanclerio Hitlerio pasakytai 
parlamente prakalbai. Bet rei 
kalauja užtikrinimo, ar Hitle
rio kalba yra tikrai sųžininga. 
Nori, kad Hitleris plačiau pa
aiškintų Vokietijos vyriausy-1 
bes pasiryžimus.

REIKALAUJA TEATRĄ 
GELBĖTI

BOLOGNA, Italija, geg. 19. 
— Įvykusiam čia Italų rašyto
jų kongrese nutarta reikalauti, 
kad vy riausybė gelbėtų italų 
teatrų, kurį valdo monopolija 
ir kuris ima griūti.

SEIMAS IKI 1937 M. 
PALEISTAS

BERLYNAS, geg. 19. —
Prūsijos seimas iki 1937 metų 
paleistas. Kraštų valdys fa
šistai.

Šeši J. Valstybių kariuomenės lakūnai ir jų mokytojas kap. Hegenberger, AVright lėk
vų stoty, Dayton, Obio. Šie šeši lakūnai yra pirmieji vairininkai, išlaikę nepaprastus kvoti
mus, kaip nieko nematant (aklai) nusileisti su lėktuvu žemėn. Šie lakūnai išlavinti taip, 
kad jie prieš pakilsiant pavieniui oran aklai uždaromi. Skrizdami jie nemato žemės pavir- 
šaus. Tačiau sugeba be to matymo sėkmingai nusileisti.

ISPANIJOS RADIKALAI 
UŽGROBIA BAŽNYČIAS

TARIASI APIE NAUJUS 
MOKESČIUS

MADRIDAS, geg. 18. 
Steigiamasis Ispanijos susi
rinkimas, kuriame dauguma 
yra radikalų ir kurie uzurpuo-. 
ja krašto parlamento teises, 
pripažino įstatymų, sulyg ku
rio visos katalikų bažnyčios ir 
visi bažnytiniai turtai suvals
tybinami, ty. pakeičiami vals- 
tvbės savastimi.

UŽ KETURIŲ VALSTYBIŲ 
PAKTĄ

ROMA, geg. 18. — Italijos 
diktatorius Mussolini ir vėl 
atgaivina keturių valstybių pa 
kto reikalingumo klausimų, 
kaip jis buvo prieš keletu sa
vaičių sumanęs.

Mussolini pareiškia, kad 
Šiandien yra geriausia proga 
šį paktų sudaryti. Tas paktas 

Europos

WASHIN;GTON, geg. 19.— 
Kongreso žemesniųjų rūmij 
komitetas ieško naujiems vy
riausybės mokesčiams šaltinių. 
Naujos pajamos yra reikalin
gos viešųjų diarbų vedimui.

Prezidentas naujų mokes
čių nenurodo. Leidžia apie tai 
kongresui pagalvoti. Tik vy
riausybės sųmatos diektorius 
Douglas vakar komitetui pa
tiekė kai kurių nurodymų. 
Anot jo, galima mokesčius pa 
didinti už kavų, arbatų, kokoų 
ir kit. Tik turėtų būt žiūrima, 
kad nauji mokesčiai nebūtų 
priešingai tarifo paliauboms.

CHICAGOJE

RESPUBLIKONAI PRIEŠ 
DEMOKRATUS

PREZIDENTAS YRA 
SVEIKAS

Nežiūrint to, Prancūzijos 
vyriausybė paskelbė savo pri- būtų stįprįausįas
tarimų atsišaukimui. Ji gavo taigai pagrindas, sako jis.
užtikrinimo, kad J. Valstybės ___________
žada su ja padaryti apsaugos NE2ADA NUTRAUKTI VEI
paktų.

UŽ LYGYBES REIKALIN
GUMĄ

BUDAPEŠTAS, geg. 18. — 
Vengrijos premjeras Goem- 
boes parlamente kalbėdamas 
pareiškė, kad nusiginklavimo 
klausimas ir ekonominė konfe 
rencija yra didžiai svarbūs 
bendri pasaulio reikalai. Ta
čiau 'taikos ir gerovės sieki
mui yra reikalinga valstybių 
lygybė, kurios šiandien nėra.

YVISCONSINE KAREIVIAI 
VEIKIA

MILWAUKEE, Wis., geg. 
19. — Pieno gamintojų flkinin 
kų streikas šioj valstybėj tę
siasi. Pikietninkai naikina ve
žamų į miestus pienų. Tad ka 
riuomenė kovoja prieš pikiet- 
ninkus. Naudojami durtuvai 
ir ašarinės bombos.

KIMO KINIJOJ

YVASHINGTON, geg. 18.— 
Senatorius Copeland iš New 
Yorko, gydytojas, pareiškia, 
kad prez. Rooseveltas yra 100 
nuoš. sveikas. Sako, preziden 
tui eina sveikaton sunkus dar 
bas. Svarbiausia tas, kad pre- 

i zidentas eidamas gulti nesine
TOKIJO, geg. 18. — Japo- ša lovon nė jokių rūpesčių, 

nų vyriausybė dar tyli apie Moka gyventi.
prez. Roosevelto atsišaukimų.
Bet militaristai atsišaukimų 
neigia. Jie sako, kad japonų 
veikimo Kinijoj negalima nu
traukti. Kinija neturi atsakin
gos vyriausybės. Tai pat
virtina ir kitų valstybių 
užlaikoma kariuomenė.

KINŲ KARO TARYBA

ten

40 NERANDAMA MIŠKO 
GAISRE MEKSIKOJ

PUEBLA, Meksika, geg. 18. 
— Amajac mieste, už 100 my
lių pietų rytų link nuo Mexico

PEIPINGAS, geg. 19. —
Japonų kariuomenė dviem 
frontais veržias link šio mies
to. Kinų kariuomenės vadovy
bė čia sušaukė tarybon visus j <&r ir kiti keli jo sėbrai, 
savo generolus.

NAUJOS TRAFIKAI 
ŠVIESOS

VESA CRUZO RAUDONASIS GUBER
NATORIUS NESUKALBAMAS

MEXJlCO CITY (per paš- mų pildyti. Prašyta, kad jis 
tų). — Ir kitas Vera Cruzo leistų veikti didesniam kuni- 
valstybes gubernatorius paga- gų skaičiui ir atidarytų dau- 
liau pasirodė nesukalbamas, giau bažnyčių, kurias Tejeda 
kaip kad buvusis Maskvos ko- uždarė.
munistų bernas Tejeda, kurs Tačiau gubernatorius neturi 
dabar nori patekti į Meksikos noro katalikų, išklausyti. Jis
prezidentus.

Vera Cruzo valstybės kata
likai, kurie sudaro gyventojų 
daugumų, taip pat vyskupai

pareiškia, kad įstatymai turi 
būti vykdomi.

1,300,000 katalikų dvasiniais 
reikalais aprūpinti skirta vos

kreipės į gubernatorių prašy-, 13 kunigų. Ir į šį kunigų skai
danti, kad jis pakeistų nežmo-1 čių dar įskaityti 6 vyskupai! 
niškų ir paikų įstatymų, ku- Į Blogiau nė raudonojoj Rusi 
ris varžo katalikus savo tikėji joj negali būti.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

UŽVERSTAS SAMDINIŲ 
BYLOMIS

Kupiškio nuov. Taikos teisė 
jas užverstas bylomis. Dau
giausiai tai samdinių su ūki
ninkais, kurie nepajėgia apsi-

KAIP SUTIKS DARIŲ 
SU GIRĖNU

Illinoiso legislatūroje respu 
blikonai bara gubernatorių ir 
demokratus, kad jie nieko ne- m°kėti algos, šiais metais dau 
dirl>a už mokesčių mažinimų. gull*as ūkininkų samdinių ma 
Demokratai gi klausia, kas žai tesamdo ir mano nors ir 
tuos mokesčius tiek aukštai iš sunkiai, bet gali apsidirbti vie 
kėlė. ni Patys.

SUMANYMAS SUGRIAU
TAS

PAVYZDYS PATRAUKIA

Amerikiečių liet. lakūnų 
kap. Darius ir Įeit. Girėno 
sutikimu Kaune rūpintis ėmė
si Liet. aero klubas. Kaune 
manoma juos labai iškilmintIgnai

reiktsutikti. Tam reikalui 
ti komitetų pavesta maj. Py
raguti.

GAIDYS UŽMUŠĖ VA
NAGĄ

Iš Springfieldo praneša, 
kad legislatūroj sugriautas su 
manymas, kad moterims pripa 
žinti teisę būti prisiekdinto
mis teisėjomis nagrinėjant by
las.

GATVEKARIAIJ PARODOS 
SRITJ

Chicagos miesto taryba nūs 
prendė, kad į šimtmečio pa
žangos parodų išvesti gatve- 
karių bėgius 12-aja ir 23-iaja 
gatvėm.

VABALNINKAS. — Praė
jusiais metais gerb. kan. M. 
Kirlys nusausino drenažu ga
na žemoje vietoje esančių ba
žnyčios žemę. Tai kaikurie už 
metinėjo klebonui, kad neži- 

‘ nųs kur pinigų dėti, bet pama
tę kokios pasekmės ir koks 
skirtumas tarp drenuotų ir ne 
drenuotų dirvų — nutilo. Šie
met girdėti, net keletas šios 
parapijos ūkininkų rengiasi 
sausinti savo žemes.

Kupiškio valsč. Vėžionių 
ūkininko Pėžos didelis gaidys 
buvo užpultas vanago. Gaidys 
kovojo su vanagu, pentinais 
jį apsvaigino ir snapu mirti
nai užkapojo. Gaidys sveria 3 
kilr. ir yra raudonųjų lepbo- 
rų veislės.

PARODOS PAŠTO ŽENK
LELIAI

VAGYS SUGAUTI

Peter Kovolis, 26 m. amž., 
955 W. 18 gat., mėgino pavog 
ti policijos leitenanto Manga
no automobilį ties kriminališ- 
kuoju teismu.

Js sugautas. Su juo suimta

KOVA SU SUKILĖLIAIS

HAVANA, Kuba, geg. 18.— 
Santa Clara ir Camaguey pro 

City, siaučia gaisras. Nesu- vincijose vyksta kariuomenės 
randama 40 kirtėjų ir jų šc*^
mų. Rasta 11 apdegusių lavo
nų, tarp kurių yra vienos mo
teriškės lavonas. Yra baimės, Gary, Ind., motorinis dvira 
kad tie visi medžių kirtėjai tis susikūlė su automobiliu, 
bus žuvę. Žuvo T. Cberry, 14 m. amž.

kova su sukilėliais. Vakar 47 
sukilėliai ir kareiviai žuvo.

NIEKŠŲ DARBAS

Einoraičių k., Šiaulių valse, 
bai. 3 dienos naktį kažin ko
kie niekšai — padaužos išdau
žė ūk. MižutaviČiaus nesenai 
pakely pastatytos koplytėlės 
stiklus, išd,‘raškė buvusius ne
gyvų gėlių vainikus ir sudau
žę išmėtė po dirvų gipsines 
šventųjų stovylėles. Piktada
riai sekami.

Chicagon prisiųsta iš Wa- 
shingtono 2 milijonai pašto 
ženklelių šimtmečio pažangos 
parodos paminėjimui. Iš tų 
ženklelių yra 1 milijonas po 1 
centų ir 1 milijonas po 3 cen
tus.

RADO RAKIETERIŲ 
ARSENALĄ

Namuose, 3228 — 54 Ot., 
Cicero, policija rado ne mažai 
dinamito, kelias bombas ir j- 
vairios rūšies ginklų.

Lincolno parke bus įtaisy
tos naujos trafikai šviesos 
(žiburiai).

MAŽINA IŠLAIDAS

Ulinoiso legislatūra svars
to sumanymų, kad valstybės 
išlaidas per metus sumažinti 
iki 19 milijonų dol.

BAŽNYTINIO MENO STU
DIJA

Dailininkas A. Valeška, no
rėdamas patarnauti bažnyti
niam menui Lietuvoje, įsteigė 
bažnytinio meno studijų, ku
rioje subūrė stiprias meno pa
jėgas: inž.-arebitektų, dailinin 
kų, skulptorių ir kt. Ši meno 
studija praktiškai užsiims su 
bažnyčių resturavimu, deko-

Namuose rastas 
Ch. Conroy, buvęs 
baustas. Ieškomi 
draugai.

pašautas
kalėjimu

pašautojo
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JAUNIMO REIKALAI LIETUVOJE

Vienas mūsų bendradarbis Lietuvoje 
mums rašo:

Nesutikimai tarp Bažnyčios ir Valstybės 
Lietuvoje lyg ir nyksta, tačiau tikros taikos 
šitų dviejų jėgų tarpe nėra. Nėra reikalo 
gilintis į šitų ginčų istorijų. Manau, skaity
tojai seka “Draugų”, todėl tai ir žino. Na, 
šiek tiek prisiminti gal ir būtų neprošalį. 
Nesutikimai kilo todėl, kad pasaulinė vyriau
sybė ėmė kištis i Bažnyčios teises. Tačiau 
tie nesutikimai įgijo aštraus pobūdžio tada, 
kai Švietimo Ministerija uždraudė mokyklo
se moksleivių lavinimosi kuopeles, ateitinin
kus, palikdama skautus, kurie atskiru įsta
tymu tapo suvalstybinti.

Uždraudimas taip senos ir nusipelniu
sios mūsų tautai organizacijos, kokia yra 
ftteitininkai, tai didelis žingsnis atgal. Be to, 
tai smūgis į Bažnyčios teises, juk ateitinin
kai yra Episkopato žinioje. Tuo žygiu vy
riausybė pasisakė esanti Bažnyčios priešinin- 
kė, kadangi jaunimų (tai gi ir mokyklinį) 
aiiklėti ir globoti pats Kristus pavedė Baž
nyčiai. Tada, be abejo, subruzdo visi kata
likai, kuriems vyriausybė neleido reikšti jo-* . * ’ *
kio balso. Mat nei vieno sau nepalankaus 
štraipsnio karo cenzūra nepraleido. Tada 
Lietuvos katalikams teko griebtis užsienio 
spaudos. Bet tada tautininkai ėmė puldinėti 
kfttfLlikus, vadindami juos ne patriotais, der
giančiais savo lizdų svetimųjų akyse. Juk 
leista darosi, kai mušamieji verčiami tylėti, 
ii už kiekvienų suvaitojimų jie pravardžiuo

jami išgamomis, tėvynės išdavikais ir kitais 
panašiais vardais. Tuo tarpu katalikai pir
mieji ėjo tėvynės gintų. Katalikų krauju nu
dažyti ir jų lavonais nukloti dirvonai liudija, 

‘kas yra tikrieji tėvynės vaduotojai. Šaltojo 
kibiro vėjai, išnešioję po visų pasaulį lietu
vių katalikų tremtinių aimanas ir upės, per
pildytos jų ašarų, liudija, ar katalikai yra 
savo tėvynės išdavikai. Juk tada dabartinių 
“tautininkų” bei “jaunalietuvių” nė vardo 
nebuvo. Dabar tik jie patriotai, k 61 už rė
kavimus gauna iš vyriausybės nemažus atly

ginimus. Nieko sau patriotizmas už pinigus! 
Gera, graži tėvynės meilė! Iš tokių patriotų 
jokios naudos nėra. Priešingai, tai votis tė
vynės kūne. Juk šitie “patriotai” užkerta 
kelių tikriems tėvynės darbininkams, jie sa
botuoja kiekvienų kilnesnį darbų. Jie įsi
skverbę į valdžios vairų, jėga trukdo kiek
vienų gerų darbų. Kad taip yra, rodo visi 
tie areštai ir pabaudos už neva priešvalsty
binį veikimų.

Jau minėjau, kad skautai suvalstybinti. 
Jiems teikiama valdžios parama. Valdžios 
parama skautams buvo teikiama jau tada, 
kai vyriausiu jų šefu tapo tuometinis Lie
tuvos respublikos prezidentas p. Al. Stulgin
skis. Tačiau dabar skautai suvalstybinti, 
švietimo Ministerio įsakymu, pedagogai pri
valo remti skautus ir padėti jiems. Skautų 
klausimai ir reikalai privalo būti nuolat sva
rstomi pedagogų posėdžiuose. Tuo būdu skau- 
tizmas virto lyg kokia “kazionščina”. Mat 
dabar kurie tik nori prisimeilinti vyriausy
bei, tie tampa uoliausiais skautais bei jų rė
mėjais, tuo tarpu kai pirmiau į skautus nė 
žiūrėti nenorėjo. Tatai dabartiniuose mūsų 
skautuose tikrojo skautizmo, idėjos meilės 
nėra. Juk karjeristams idėja nėra svarbi. Be 
to, skautų vadų ir jų rėmėjų tarpe rasime 
ir tokių, kuriems Dievas ir Tėvynė tai lyg 
krislas akyj. Dabartiniai^ valdžios adoruoja
mi skautai yra išdidūs. “Lenkitės prieš ma
ne visi, aš esu skautas! Klaupkitės prieš ma
ne”, — galvoja dabartinis mūsų skautas. 
“Jei to nepadarysit, aš jums parodysiu, iš 
kur pipirai augs”. Liūdna darosi pasiklau
sius kalbų ir pasižiūrėjus gyvenimam Šių 
eilučių rašytojas žino atsitikimų, kad skau
tai eina šnipų pareigas prieš savo mokyto
jus. Labai įdomu, kuo tokie skautai išaugs, 
kai jau dabar jie jaučiasi esu didesniais au
toritetais už savo mokytojus. Liūdna darosi. 
Ir tai vis idėjos vardu, vis einant obalsiu 
“Dievui, Tėvynei ir artimui”. Tai šitaip 
skiepijama mūsų jaunuoliuose šūkis “Bu
dėk.” Labai abejoju, ar skautybės tėvas 
Ix)rd Baden Powell būtų priėmęs iš mūsų 
Gedimino ordenų, patyręs tikrųjų skautizmo 
būklę, pamatęs, kad iš jo sukurtojo skautiz
mo pas mus nebeliko nieko....

Sveikata - Brangus Turtas
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu

sų dienrašty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. Jin 
teikia profesljon&lius patarimus skaitytojams ir mie
lai atsakinėja į klausimus sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
Uos:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Račkul, S051 W. 43rd St, Cbicago. 

Illinois.

S) Siunčiant klausimus, visada reikta paduoti sa
vo vardų, pavardę Ir adresų, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

S) Jei klausimo ir atsakymo negalima butų dė
ti | laikraštį, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Ui tat visada reik pridėti pašto icnkelj už 9 centus.

PRAŠOME ČIA PA
SKAITYTI KAIP MAN PATINKA

Baso Andrius šnipas

KNYGŲ SKAITYMAS

Mums amerikiečiams knygų 
skaitymas daug nerūpi, nes 
įadijo, automobiliai ir juda
mieji paveikslai užima pirmos 
nę vietų mūsų liuoslaikyje. 
Tai blėdis žmonijai!

| Mano argumentai yra, kad 
knygų skaitymas — vienas 

į momentas šio pasaulio geru-
Visi žino, kad aršenikas yra' kūdikėlius kuri© išgėrė iš lė-.^ė, tuo ji laikrašty turi gražiau . ka" Tyti

nuodai. Tie nuodai labai pa- kštės skystimų, kuriame buvo išeiti. Kaip tik priešingai. Kli , ' a U?e Jimas Pa
........ ... i , . ' v. . , , .dauginti musų linksmumo va-vojingi kiekvienai gyvybei ir pamerkta popiera musėms nuo sės dalomos žiūrint ne bran- . . . ...

Tenka girdėti nusiskundimų, 
o kai kurie net rūgoja, kad 
vieno, kito dedami paveikslai 
“Drauge’’’ išeina negražūs, mu 
rzini, šlakuoti. Esu, kalta tu
me spaustuvė, kad įdėjus į 
laikraštį klišę (eut) jos “ne- 
mazgoja” ir t. p. Čia ne spau-

DR.A.M. račkus stuvės kaltė, bet, taip sakant,
8051 cbicago^ St I pati klišė, arba, teisingiau, 

________________________________** ^ayette»05$ltu kligeg

ATSARGIAI SU ARSENIKU praktikoje jau keletu atsitiki- kograf i joms daryti. Daugelis 
Jmų būta, kad turėjau gelbėti mano, kad juo brangesnė kli-

ojingi 
sveikatai.

Pramonėje aršenikas yra 
gan dažnai vartojamas, ir da
rbininkas privalo apie aršeni
ko pavojingumų žinoti. Arše
nikas naudojamas visokioms 
žalioms spalvoms, ypač daug 
aršeniko pavydale “Paris 
Green” yra vartojama išdir
by stėje popierų sienoms (wall 
papers), įvairioms dėžutėms, 
atvirukams, kretonui ir dirb
tinoms gėlėms.

Ūkininkai labai daug žalio
jo aršeniko vartoja išnuodiji- 
mui kenksmingi} daržams ki
rminų. Kai ūkininkas barsto 
ant lysvių ir ant daržovių ža
lių jį aršenikų (Paris Green), 
tai privalo būti labai atsar
gus, kad tie nuodingi žali mil
tai nepatektų į jo burnų ir 
plaučius.

pamerkta popiera 
dyti. Geresnis būdas musėms 
naikinti, tai ant langų uždėti 
dratinius sietus, kad musės į 
vidų nesiskverbtų, o įsiskver
busias su “swateriu” išmušti.

Aršenikas yra labai pavo
jingas nuodas, ar tai jis būtų 
sausas, ar miltų pavydale, ar 
skystas, ar garuojantis. Arše
niko miltais užsinuodijus, vi
duriai pasileidžia, gerklę skau 
aa, labai troškulys kamuoja,

gunio, tik ant to, ant kokios ' 
poperos jos bus spausdinamos. 
Brangi vario klišė gražiai išeis 
ant geros, brangios, žvilgan
čios poperos, bet labai negra
žiai, murzinai, šlakuotai ant 
paprastos, laikraštinės pope

ros. Taigi, duodant daryti kli
šes, reikia cinkografijai nuro
dyti, kokio ji turi būti, taip 
vadinamo, scren’s, arba ant 
kokios poperos ji bus spaus-

odų Įvairiais spuogais išberia, dinamų. Paprastam poperui 
atsiranda žaizdos ir galutinai 
pakrinka visa kūno sistema.
Taipgi darbininkai gauna į- 
vairias nosies ligas, jei arše
niko dulkės susėda į šnerves.

Kada aršeniko garai paten
ka į darbininko alsavimo ta
kus, tai jam galvų pradeda 
sopėti, norisi vemti, ir kiti 
dažnai vemia, po to gauna

klišė turi būti ne daugiau kaip 
65 lines.

Šiuo tat pranešame, kad nuo 
šiol visi, norintieji įdėti asme
nų, grupių paveikslus į laik
raštį, turi redakcijai atsiųsti 
ne gatavas klišes (euts), bet 
paveikslus. “Draugas” pats 
padarys klišes ir dar žymiai 
pigiau. Jei kas atsiųs klišę,

M MS TUMAS VAIŽGANTAS
GYVATOS 'IR VEIKIMO BRUOŽAI

(Tęsinys)
1. Trumpas Katekizmas. Vertimas, 48 

pusi. 1899—1904 m. Tilžėje. 2. 1902 njet. 
Vaizdeliai. Tilžė, 62 pusi. 3. 1905 metais 
Sis’-Tas. Chicago. 4. 1907 m. Sceniškieji 

^vaizdeliai. £iS pusi. Peterburkas. 5. 1912 
m. Ten gera, kur mūsų nėra. 224 pusi. 6. 
1915 m. 'Scenos vaiztlai. 116 pusi. Rygoje. 

-7. 1918 m. Valančiaus “Blaivybės G ro
mą tos”. 86 pusi. Rygoje. 8. Karo Vaizdai. 
136 pusi. lygoje. 9. 1916 m. Lietuvos žo
dis. 64 pusi. Petrapilyje. 10. Alegorijų 
vaizdai. 134 pusi. Petrapilyje. 11. 1917 m. 
Mūsų gyvūnėliai. Vertimas. 12 Vanduo 
ir oras. Vertimas. 13. Miko, nutikimai. 
Vertimas. 14. '1918 m. Pragiedruliai, 248 
pusi. 15. Pragiedruliai, 281 pusi. 16. 1919 

,m. Aplink Baltijų, 96 pusi. Vilniuje. 17. 
Tiesiant kelių Lietuvos nepriklausomybei 
1917 m. Vilniuje. 40.pusi. 18. Darbo pra
das Europos mokyklose. 32 pusi. Verti

landų ir pagerinti persona- 
lumų; kad yra dailė knygų 
skaityme, kurių mes galime į- 
gauti; ir kad įgavę tų dailę 
skaitymo, rezultate, mes gali
me gyventi kitame pasaulyje, 
toli nuo vargų.

Yra labai bloga mintis, kad 
knygų skaitymas tiktai pra
leidžia žmogui laikų. Taip sa
kant, “kili time.” Jei randa 
lokį, kuris tiktai skaito dėl 
laiko praleidimo ir sakosi esųs 
krikščionis, tuo pripažįstąs šie 
los nemirtingumų, tamsta ra
ndi tokį, kuris, tikėdamas į 
nemirtingumų, vis vien atski
ria žmogų nuo gyvulių, kurie 
nei rašo, nei skaito.

Daugelis mūsų žmonių gy
vena kaip gyvuliai — iš ryto 
valgo, per pietus valgo ir va
kare vėl valgo. Žmonės, kurie 
gyvena momentas nuo mome
nto, skatinami kūno reikalų, 
neturi tikro, realaus gyveni
mo. Žmogus tada gyvena, ka
da patenkina savo mintis. Jei 
nori realiai gyventi, skaityk! 
Tam yra knygos, laikraščiai.

Kiek peno mūsų sielai tei
kia Lietuvos poetai: mūsų 
Duonelaitis, Maironis, Putinas, 
Gira! Kiek prozos rašytojai: 

&ra" Kudirka, Daukantas, vysk. Va 
laneius, kan. Tumas, Lazdynų 
Pelėda!

geltos ligų ir labai nusilpsta, kuri bus padirbta ne laikraš- 
Misingio dirbtuvėse aršeni-Į jei iay,ai daug aršeniko garų tinei poperai, redakcija tokios 

klišės nedės į laikraštį.
Be to, daugelis iki šiol darė 

tokias klišes, kad savo didumu 
būna per didelės Vienai kolum-’ 
na i, per mažos dviem kolum - 
nom. Klišės turi būti vienos, 
dviejų, trijų ir t. p. kolumnų; 
nei platesnės, nei siauresnės.

ko skystimas naudojamas tam, įkvėpuojama, tai žmogaus ši-

Vienas vokiečių laikraštis praneša, kad 
Rusijos bolševikų kariuomenės iš kiekvieno 
Šimto kareivių apie 40 savo širdyse turi gy
vąjį tikėjimų ir kiekviena proga jį slaptai 
išpažįsta, kadangi viešas tikėjimo išpažini
mas kariuomenėje nė jokiu būdu neįmanomas.

Laikraštis pažymi, kad kai kurių miestų 
įgulų tikinčiųjų kareivių procentas siekia 70 
ir daugiau.

Laikraštis sakosi apie tai gavęs žinių iš 
patikimų šaltinių. Be to, šių žinių tikrumų 
patikrina karo komisaras Vorošilovas, kurs 
apie tų patį kareivių tikėjimų raportavo po
litinei sovietų tarybai.

Slaptas gyvas tikėjimas išlaikomas net 
ir tose Rusijos srityse, kur didžiausia bedie
vybė siaučia. To.e srityse ypač moterys ir 
jaunimas yra susijungę į slaptas tikybines 
grupes. ~ ?j -jum

kad karštų misingį pamirkius 
aršenike galima būtų metalų 
nuspalvinti. Dirbantieji prie 
misingio darbininkai privalo 

j žinoti, kad ir čia galima ar
šeniku užsinuodyti.

Baltasis aršenikas yra visa-

rdis susiparaližuoja ir tada 
jau mirtis.

Darbininkai dirbantieji pra
monėse, kur aršenikas yra va
rtojamas, privalo saugotis ar-
šenikinių dulkių ir garų, ant 
burnos privalo nešioti respira- nei Pusnės, nei siauri 

a vartojamas taxidermijoje. ranku turi dėvėti >Tas laikraščiui priduoda
Pastebėjau, kad daug lietuvių. ItoriUS’ ant rankų turi

f ’ pirštines ir po darbo valandųmėgstantieji medžioti, savo na 1 r ;
muose laiko iSkimit, žvėrių Pnval° rankas lr burn’ geral 
ir paukščių kailius. Tuose iš-.mnnazKotl- l
kamšaluose yra pilna aršeniko I? tur5‘« nueltl “T0 
(kad kirminai nesuėstų ir nuo dytoJ*’ SaV0 svelkatos St°V‘
mikrobų nepasmirstų), ir kur 
tų iškamšalų laikoma perdaug, 
tai yra pavojus aršeniku už- 
sinuodinti.

Popiera musėms nuodyti tai 
pgi turi savyje nemaža arše
niko. Neap-irnoka tų taip pa
vojinga ir pasenusį būdų mu
sėms naikinti naudoti. Mano

patikrinti.
Su aršeniku juokų

būti. Saugokitės.
negali

Atsakymas B. 2. — Jei ta
msta suvalgęs .braškių (straw- 
berries) jautiesi negerai, tai 
neprivalai tų uogų valgyti. Ta 
mstos yra tokia prigimtis ir 
pagydyti negalima.

zumo.
Taigi, visų prašome įsidė

mėti šį pranešimų. Redakcija

Žmogui lengviau yra juok
tis, negu susiraukti. 64 veido 
muskulai turi dirbti, kad žmo
gus susirauktų, o tik 13, kad 
juoktųsi. ,

Atsakymas P. L. — Mažie
ms vaikams patrūkimų daž
niausia galima pagydyti be 

operacijos. Pasitark tuo reika
lu su gydytoju.

Ženklas gerųjų laikų?
— Zigmai, žiūrėk, tėvas jau

barškina savo vaiko bankelę. 
— Mat, šiais laikais nors

vaiko bankelė neužsidarė.

Vienas gamtos mokslininkas 
nesenai savo teorijoj pasakė, 
kad žmonės ant žemės atsira
do karštame vandeny. Bene 
dabar mes iš naujo atsiranda
me!

mas. 19. Politikos ar visuomenės kunigų 
darbas. 16 pusi. Vilniuje. 20. Pragiedruliai. 
291 pusi. Vilniuje. 21. 1922 m. Vaižganto 
raštu I tomas. 224 pusi. 22. Vaižganto raš
tų II tomas, 227 pusi. 23. Vaižganto raštu 
III tomas, 255 pusi. 24. Vaižganto raštų 
'IV tomas, 240 pusi. 25. Vaižganto raštų
V tomas, 200 pusi. 26. Vaižganto raštų
VI tomas, 247 pusi. 27. Vaižganto raštų
VII tomas. 28. donas Maironis Mačiulis. 
240 pusi. 29. Laurynas Ivinskis. 67 pusi. 
30. Lietuvių literatūra rusų raidėmis. 67 
pusi. 32. Broliai Juzumai Juzumavičiai. 
68 pusi. 33. Aušrininkų grupė. 52 pusi. 
35. A. Vienažindys, A. Kriščinkaitis. Ks. 
Sakalauskas M. Jankus, 173 pusi. 36. Ap
žvalga ir apžvalgininkai. 132 pusi. 37. 
Šiaulėniškis senelis. 224 puri. 38. Jaunam 
veikėjui. 152 pusi. 39. Vaižganto raštų
VIII tomas, I. 252 pusi. 40. Vaižganto raš
tų VIII tomas II, 232 pusi. 41. Vaižganto 
•raštų IX tomas. 306 pusi. 42. Joniškio pa
rapijos kunigams ir tikintiesiems. 43. Mi
kutis — gamtininkas. 44. Vaižganto raštų 
X tomas. 45—52. Vaižganto raštų XI, XII, 
XIII, XIV, XV, XVI, XVII tomai. 52.

, Viltininko mintys. 54. Vaižganto gyvulė
liai. Šiais metais Tumas buvo užsimojęs 
išleisti 3 knygas, kurių tik viena bespėjo 
išeiti (Vaižganto gyvulėliai). Paruoštos 
spaudai yru: 56. Vaižganto raštų XVII to
mas ir 57. Vaižganto raštų XIX tomas, 
kurių bus sudėta paskutinių laikų belet
ristika, o II -— naujieji literatūros nuoty
kiai. • •

Visi jo raštai siidaro 20 didelių tomų. 
Atskiri} knygų išleista apie 60.

Be to, jis yra savo raštais dalyvavęs 
šiuose leidiniuose: 1. Sargiečių kalendo
rius. 2. Petrapilio labdarių draugijos ka
lendorius. 3. Kalendarz Nadbaltyckl na 
rok 1905. 4. Pamokslai apie š. Sakramen
tus. 5. Gdesėja. 6. Lietuvos Albumas. 7. 
Artt politikos laktų. 8. Kaunas. 9. Nauja 
sis mūsų VieŠĮiaties Jėzaus Kristaus Tes
tamentas. 10. Chrestomatija prieš Aušros 
gadynės dainių. 11. Kareivis — Lietuvos 
gynėjas. 12. Kų aš beatmenu. 13. Jaunam 
kpaudos -veikėjui. 14. Motina — auklėtoja. 
15. Tretininkų kalendorius. 16. .Antrosios 
Mariampolės paskaitos. 17. Jo Malonybė 
naująsis Žemaičių vyskupas Pranciškus

t ■J J "JL

Karevičius. 18. Gubos. 19. Sudrumstoji 
ramybė. 20. Neužmiršk Lietuvos. 21. Kny
gnešys. 22. Aklųjų dalia. 23. Neo Litbua- 
nia. 24. Lietuvos Enciklopedija ir kt.

Savo publicistiniais, visuomeniniais ir 
beletristiniais raštais bendradarbiavo, ir 
rašė šiuose laikraščiuose ir žurnaluose. 
1. Apžvalga. 2. Ateitis. 3. Atspindžiai. 4. 
Ateities spinduliai. 5. Bažnytinė Apžval
ga. 6. Dirva. 7. Dirva —Žinynas. 8. Drau
gija. 9. Garnys. 10. Ganytojas. 11. Glos 
Litvy. 12. Iliustruotoji Lietuva. 13. Jau
noji Karta. 14. Jaunoji Lietuva. 15. Kraj. 
16. Kryžius. 17. Kultūra. 18. Katalikas. 
19. Karys. 20. Krašto Balsas. 21. Krivūlė. 
22. Kauno Naujienos. 23. Lietuvių laik
raštis. 24. Lietuvių Tauta. 25. Lietuva — 
Amerikos. 26. Lietuva — Kauno. 27. Lie
tuvos Aidas. 28. Lietuvos Balsas. 29. Lie
tuvos Mokykla. 30. Lietuvos Žinios. 31. 
Lietuvis. 32. Laisvė — Amerikos. 33. Lai
svė — Kauno. 34. Moteris. 35. Mūsų Se
novė. 36. Mūsų Žinynas. 37. Nepriklau
somoji Lietuva. 38. Nedėldienio Skaity
mai. 39. Naujoji Vaidilutė. 40. Nauja; 
Žodis. 41. Prąeglųd Katolicki. 42. Przeglųd

i .

Wszeehpolski. 43. Pradai ir Žygiai. 4 
Rygos Garsas. 45. Rytas. 46. Skaitymą 
47. Sargyba. 48. Švietimo Darbas. 49. Sel 
moji Diena. 50. Santūra. 51. Šaltinis. 5: 
Trimitas. 53. Tauta. 54. Tautos Baisa 
55 Tautos Vairas. 56. Tiesos Kelias. 5 
Tėvynės Balsas. 58. Varpas. 59. Wisla. 6' 
Vilniaus Žinios. 61. Viltis. 62. Vaivorykšt 
63. Vienybė. 64. Vadovas. 65. Vadas. 61 
Vairas. 67. Zorza. 68. Židinys. 69. Zinyčii 
70. Žvaigždė ir kt.

Tiek platus yra a. a. J. Tumo rašyt 
žodžio kūrybos baras.

Tiek tai savo plunksna Tumas-Vai; 
gantas yra save aukso raidėmis įrašęs 
mūsų kultūros istorijų. Tiek jis yra sav 
sielos palikęs mūsų tautos garbei sav 
raštuose...

Su Tumo mirtim lietuvių tauta neti 
ko ne vien tiktai didžiojo mūsų plunk; 
nos darbininko, rašytojo, publicisto, 1 
teratūros istoriko, kalbininko,. bet ir m 
paprastai didelio gyvojo santykiavimo s 
tauta idealisto, entuziasto ir veikėjo, pi 
vyzdingo ir tauraus kunigo.

(Daugiau bus)
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j <įV PFTRfl PARAPI lf!^ Kors sunkūs laikai ir pini- 
□ ali iLinU InFlnlIJUO trumpa, bet ant altoriaus,

------------ iprie Šv. Sakramento gėlių ne-
Geg. 14 d. labai nelaimingas pOnia Žeminė paauko-
sitikimas patiko vienų iš sė jo $6 dėl gėlių; Laučienė ir
ausiu Detroitu kunigų. Kun. parapijonai taip pat. Žmo 
alaitis buvo žadėjęs atsilan- _gg myjį puošti altorius. Tas 
rti j Šv. Petro bažnyčių į at- yra g.arkė Jėzui Šv. Sakrame- 
idus užvažiuos pas kunigų n|e jr naucįa patiems puošė- 
ižauskas, važiuodamas j &t- jamg
idus užvažiuotų pas kunigų
alaitį ir jį su savim atsiveš, 
ievo meilė, kad kun. Čižaus- 
is biskį anksčiau, lig žino
tinas, išvažiavo. Sustojęs pas 
m. Valaičio namus, skambi- 
t, beldžia duris, bet nieks ne- 
siliepia. Priėjęs prie lango

Užbaigoj buvo procesija. 
Gražu žiūrėti, kaip vyrai eina 
procesijoj; gražiau kaip vai
kučiai, kurie eina ten, kur juos 
kas veda. Bet kai vyrai, su
prasdami dėl kokios garbės, 
jie eina, iš savo noro, toji žva

iuodė gazų. Tuojau pašaukė ^utė lodo, gyvų jų tikėjimą, 
•d^^ų ir gar-gesius, kurie tikra garbė. Ir klebonas, 

Iflkavę rado kun. Valaiti I dėko-i° vyrams už jų gražių 
^^Rionės gulintį ant grindų, Įtvarkų, dėkingas ir chorui ir 
►s gyvų. Skubiai nugabenus
leceiving ligoninę pulmotoru
gaivintas. Vėliau perkėlė į 
r. Marijos ligoninę. Padėtis 
uita. Gydytojai, nors turi vi 
es, kad pasveiks, bet neuz 
trina.
Kaip tas atsitiko, niekas ne 
no. Gal būt, jis norėjo kavos 
įsišildyti, kuri užvirus už- 
isino liepsnų ir gazas jį a- 
mė. Per atlaidus. žmonės su- 
dbėjo dalį ražančiaus už jo 
eikatų.

komitetui už patarnavimą. Y- 
patingai klebonas dėkingas 
lietuviams kunigams, kurie 
dalyvavo atlaiduose.

Jau rengiama lietuvių gegu
žinė, kuri bus Birutės darže, 
geg. 30. Kalbės kun. Masevi
čius. Bus keletas Šv. Petro pa
rap. choro įdomių perstatymų. 
A ėliau plačiau bus apie tai 
parašyta.

Meilus, draugiškas kun. Li-
p io -v a D . v v |Pkus> P^viai tarp lietuvių Ži-Geg. 13 d. iš Sv. Petro baz-i nonias
6eios palaidota S. Buknienė. 
tikniai gyveno skersai gatvę 
lo bažnyčios. Savo namus iš- 
ainė ant ūkio ir išsikraustė 

parapijos. Stasys Buknys, 
•įždainas į ūkį sutiko nelai- 
ę; susikūlus automobiliams 
m nulaužta abi kojos. Keletą 
Vaičių gulėjo Wyandotte li- 
ininėj. Pritrūkus 
(žtas į vargšų ligoninę.
Jo žmona viena pasilikus su 
iku ant ūkio, iš didelio rū- 
ssčio mirė.
Labai sunku buvo pranešti 
liūdnų žinių vyrui. Apsive

dė senelis

gegužės 30 d. AVhite 
Cloud klausys išpažinčių.

Kun. V. Masevičius

WEST SIDE
Gegužės 7 d. Šv. Antano pa

rapijos susirinkime plačiai ap- 
pinigų, iš- Įkalbėta parapijos reikalai. At

skaitos komiteto gražiai iš
skaitytos. Pasirodo, kad kleb. 
kun. T. F. Boreišis algos jau 
neima antras metas ir yra pil
nai pasitenkinęs visomis ap
linkybėmis. Pirmas parapijos 

Labai skaudėjo piknikas įvyks geg. 28 d., Bee-
m širdis, kad net negalėjo 
lyvauti savo žmonos palai
mime, dar tebeguli lovoj. Bū- 
unas tvirtas katalikas, visa 
iėmė ramiai. Visi jo pažį- 
amieji, kurių daug turi, pra- 
mi dabar jį dažnai atlankyti 
šiek tiek suraminti.

chnut grove. Išrinkta darbini
nkai. Muz. J. A. Blažiui pa
vesta piknike suruošti prog
ramų su dovanomis, kurias 
duos už greitumų bėgime, sto
riausioms moterims, gražiau
sioms merginoms ir daug ki
tokių. Taigi parapijos pikni
kas bus toks, kokio Detroite 
dar nėra buvę. Rėngkit'ės visi.Keturdešimtės atlaidai Šv.

Įgtro bažnyčioj paliko neiš-
įspūdžių. Lietuvių k u o .

Huvo daug. Žmonės skai- Rulnuli',s alau’> visas
n)5 lankėsi j pamaldas. Ke- l“™f_dtraS.?al P'lni T*' 

las kunigų negalėjo atvykti.
unigų Valaitį ištiko nelaimė, 
un. Vaišnoraitis nukeltas ki-

sokių atvaizdų. Kur pirma bu 
vo saliunas, dabar tų vietų tu
ri pakeisti į restoranų, jei no-

įr.-Kun. Vilkutaitis buvo la- Biznieriai
.i užimtas. Per visus vakarus v,sa įtaisyti; kitiv. . . vikiai ../—U__
josirdžiai patarnavo kun. Či- 
luskas, taip pat kun. Lipkus, 
un. Kirczas, kun. Šelvius, D. B. Brazis, graborius, iš-
un. Zaikauskas, kun. Mayot- 
is ir keletas svetimtaučių. 
Antrų vakarų kunigai su

Šv. Antano bažnyčia, mokykla ir gerb. kleb. kun. I. F. Boreišis, kuris 
nuo pradžios bažnyčios pastatymo klebonauja. Mokykla apačioj; yra keturi 
dideli mokyklai kambariai. Mokyklų veda seserys pranciškietės. Mokslo me
tų užbaiga bus geg. 21 d., popiet. Bažnyčioj bus išpildytas bažnytinis kon
certas, vaikučių mokslo metų baigos pamaldos. L. Vyčių 102 kp. choras 
išpildys bažnytinį giedojimų.

žiai laikų praleido prie įvairių 
žaidimų.

Pas sųjungietes yra papro
tys kauliukus versti, kitokius 
žaidimus daryti, o prie to ir 
arbatėlė.

Senas Detroito darbuotojas, 
K. Daunoras iš lietuviij ūki-

Įonių atsiminimų besiklausant mirštamą dienų mūsų gyveni- 
puikiai duinuojamų lietuviškų'me. Virpanti Styga
dainelių, kurios piešia mūsų

čiūnaitė, Račaitė, Medonis, 
Valatka, Bielickas, Pošius.

, Tylutė

IŠKILMINGAI PAMINĖJO 
MOTINOS DIENĄ

Moterų S-gos 54 kuopa iš
kilmingai minėjo Motinos die-

ninkų kolonijos Scotville, Mi-jn^’ SeKužės 14 d.
Visos sųjungietes susirinko

GRAND RAPIDS, MICH.
SĖKMINGA DAINŲ 

ŠVENTĖ

“Tat, skambėkite dainelės, 
Lai visi jus girdi,
Ir lai žino, kad lietuviai 
Turi dainių širdį”...
Šios parapijos lietuviai su 

dideliu nekantrumu laukė ruo

tėvynės Lietuvos grožybes iv 
linksmai ten praleistas mūsų 
kūdikystės dieneles. Net ir sve 
timtaučius sužavėjo mūsų lie
tuviška dainelė!

Be lietuviškų dainelių, J. ir 
M. čižauskai taip pat artis
tiškai išpildė sunkius klasi
nius kūrinius anglų kalboje 
ir žymiausias ištraukas, iš o- 
pcrų italų kalboje. Klausyto
jams taip patiko, kad buvo 
iššaukti atgal po kelis kartus.

Dainininkams pianu akom
panavo gerb. kun. J. Čižaus
kas, taip pat pagarsėjęs kaipo 
įžymus muzikas.

Mūsų, lietuvių, tauta gali 
didžiuotis, kad net ir svetim
taučiai pripažįsta ir gėrisi mū 
sų lietuvių artistų nepapras
tais gabumais. Džiaugiamės 
gavę progos linksmai ir nau
dingai praleisti vakarėlį. 11-

DETR0IT0 TYLUTEI

Jau kelintų kartų “Drauge” 
matau tūlų Detroit korespon
dentę, pasirašančių Tylute. Ne 
žinau, ar tamsta žinodama, ar 
ne tai darai, būtent vartoji 
kitos ir senai rašančios chica- 
gietės slapyvardę. Aš į ‘Drau
gų’ rašau nuo 1918 metų sla- 
pyvarde Tyla, taigi tamsta ne
turi teisės tų slapyvardę pasi
savinti. O gal matysi skirtu
mą tarp Tylos ir Tylutės? 
Koks gi skirtumas tarp Mari
jonos ir Marutės, Onos ir 0- 
nutės? Juk viens ir tas pats. 
Tas pats ir šiame klausime. 
Mūsų kalba turtinga žodžiais. 
Jei tamsta sugebi parašyti ko
respondencijų, dėl ko nepama- 
styti valandėlę ir nepasirinkti 
sau slapvvardės, kurios dar
niekas nevartoja. Kam vis ko- 

gai skambės tų malonių daine- pijuoti chicagiečius. Neseniai 
lių aidas mūsų užžavėtose šir- tas atsitiko su Chicagos Alfa.
dyse ir lauksime kitos pana
šios Dainų Šventės.

Prie programos taip pat pri 
sidėjo vietinės jėgos dainomis 
ir deklamacijomis. Visi savo 
užduotis gerai atliko.

Pirmoji šv. Komunija 
Nepaprastas ir jaudinantis 

metinis įvykis mūsų parapi
joje yra — vaikelių priėmi
mas pirmos šv. Komunijos. Tė 
veliams ši diena teikia daug 
džiaugsmo, bet patiems vaike
liams tai laimingiausia ir iš-

Tyla

BRANGINTINAS 
PATARIMAS

Jeigu jus greit pavargstate, jeigu jus 
netenkate spėkų tik truput) pasiju
dinus, jeigu jus ne esate taip tvir
tas kaip kad buvote pirtniaus, jeigu 
rūpesčiai arba kokie kiti reikalai su
mažino jusu tvirtuma, nr’imkite

ch., lankėsi Detroite biznio rei
Lalais. Papasakojo, kad lietu- ig ryto į pirmas šv. mišias;
viai ūkininkai, nors pinigų ne visos pasipuošė raudonomis, |‘^ainos Dainų Šventės, kuri, 
turi, bet, esą, pilnai pasiten- baltomis ir geltonomis rožė- 8er^- klebono kun. J. Lipkaus 
kinę. Visko užtenka. Esą, ne- mis ir kitokiomis gėlėmis. Taip ^rūPe_sčiu’ sėkmingai įvyko ge- 
apsimoka mieste be darbo sė-(pat ir jaunametė.; sųjungietes'®uz®s d”’ Jur8’i° di-jo- 
dėti ir dūmus kvėpuoti. Žmo-j sykiu dalyvavo su saVo ma-.svek
nės turi kibti į ūkius. 'mytėmis. Jos. kaino jauniau-1 Nežiūrint to, kad daugeliu kilmingiausia diena jų gyve

visai buvo priversti užsidary
ti.

bandymui naujo alaus, geg. 12 
d., Lietuvių svet. buvo suren
gęs artimesniems draugams

irg. atgiedojo mišparus, (Gre pasilinksminimų, kuriame sve- 
orian Cliant), kuris yra tik- i čius pavaišino legaliu alum.
is bažnytinis giedojimas. Pa- 
tutinį vakarų art. Čižauskai, 
urie plačiai žinomi, giedojo 
uetu psalmę. Bažnytėlė ska
lbėjo gražiais jų balsais. IŠ 
v. Petro choro B. Zemnickai- 
ės balsas per visus vakarus 
aip pat gražiai skambėjo. Ji 
uailaukė daug pagyrimo.

Linksmintasi prie geros orke- 
slros. Publikos, buvo gana 
daug.

Nusa-Tone
Gydytojaus preakripcijų, kuri atgra- 
žino pasitikėjimą ir tvirtuma tūks
tančiams. Šis pastebėtinas TONIKAS 
gali dabar būt nupirktas kiekvienoj 
vaistinyčioj. Mėnesinis treatmentas 
kainuoja Viena Doler). Nusipirkite 
butel) tuojaus — pilnai garantuotas.

EAST SIDE
mytėmis. Jos, kaipo jauniau-Į v 
sios, ėjo pačios pirmos į baž- kolonijos žmonių jau ke

lnyčių po porų, o paskui sekė
I suaugusios. Visos, priėmė šv.
Komunijų. Per mišias kun. J.

Ii metai nedirba, koncertas 
gerai pavyko, nes artistų J. ir 
M. Čižauskų garsinta dainų 
programa, kaip kitur, taip irGegužės 30 d., Birutės dar-,D- čižauskas pasakė tai die , .

že įvyks kas nors nepaprasto.'nai pritaikintų pamokslų; svei mus su rau e daug Pu ’ 1 
Tai bus piknikas su koncertu, kino visas motinas ir liepė vai

kueiams tų dienų tinkamai sa-Muz. J. Čižauskas su parap. 
choru deda daug pastangų, 
kad šis piknikas būtų sėkmi
ngiausias. Lukšys filmuos pa
rapijos chorų su dainomis ir 
šokiais. Taipgi filmuos visus 
piknike atsilankusius. Lukšys 
važinės po visų Ameriką' ir 
Lietuvų rodydamas šiuos pa
veikslus. Tadgi, visi atsilan
kykite į šį nepaprastų pikni
kų. Paskui bus visiems proga 
matyti save judamuosiuose pa 
veiksluose.

Jei tų dienų pasitaikytų lie
tus, tada viskas bus atidėta 
birželio 4 d.

Sekmadienį per sumų gra
žiai giedojo “Veni Creator” 
ir “Avė Maria” dvigubas 
kvartetas muz. J. Čižausko iš
lavintas. Giedojo V. Čepelio- 
niūtė, M. Petrokaitė, A. Vai

ro mamytęs pagerbti.
Muzikas J. Čižauskas per 

mišias gražiai grojo vargo
nais, o jaunametės giedojo 
giesmes.

Šešta valandų vakare, baž
nytinėj svetainėj buvo suren
gtas bunco ir pinoklio lošimo 
vakaras. Į vakarų atsilankė 
gražios publikos. Duota kuo 
geriausi “prizai”. Po bunco 
visi smagiai pašoko ir visi pa
tenkinti skirstės namo.

Širdingas ačiū vakaro ren
gimo komisijai už didelį dar
bų, taip pat ir dovanų auko
tojoms ir visai publikai už at
silankymų.

Kuopos korespondentė

“DRAUGE”

Motinos dienų, geg. 14 d., 
Moterų Sąjungos 64 k p. už
prašė mišias šv. (sumų), o 
popiet i>as narę Keblaitienę 
susirinkusios - sųjungietes gra-

mine.
Tat visi susirinkime skait

lingai gegužės 21 d., 8:30 vai. 
ryto į šv. Mišias, per kurias 
būrelis mažų vaikelių pirma 
kartų priims į savo nekaltas

kos, ne vien lietuvių, bet ir širdis Viešpatį Jėzų. Mums-gi 
iš svetimtaučių. Iš įžymesnių bus proga bent dvasioje per-
svečių svetainėje matėsi: City 
Mayor-John Karei, City Ma- 
nager-Emest Conlon, Judges: 
Cressvvell and Loucks, Coun
ty Clerk-Louis Neumann, ir 
Deputy County Clerk-Matheiv 

Bagdon, kuris buvo vakaro 
vedėjas.

Kas-gi greičiau suteikia pa
guodų skausmų nukamuotai ši 
rdžiai, ramybę nuvargusiai ir 
ilgstančiai sielai, kas iššaukia 
iš žmogaus krūtinės kilniau
sius jausmus jei ne graži dai
nelė. Tų dainos galybę kiek 
vienas patyrė atsilankęs į ko
ncertų. Muzikų J. ir M. Čižau
skų saldūs, galingi ir gailės 
tingi balsai, tarsi, žaidžia sn 
mūsų kilniausių jausmų sty
gomis; jie šildo širdį ir kelia 
sielų aukštyn; jie valandėlę, 
tartum, atšala, tai vėl eina 
karštyn... Kiek pergyventa ma

gyventi šių niekuomet neuž-

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte iki 5 popiet

2201 W. Ctermak Road
Panedėlio, Seredos fr Pėtnyčlos 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarninko, Ketvergo ir Subatos 

Vakarais 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600

PASIRINK SAU GERIAUSIA “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
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4 DRAUGAS Penktadienis, gegužės K>, 199:

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS .Į- —

ŠV. JĖZAUS ŠIRDIES MEI 
LĖS KONGREGACIJA 
ĮSIKURIA NAUJOJE

VIETOJE
Švenčiausios Jėzaus Širdies 

Meilės Vienuolynas didžiai 
nukentėjo nuo įvykusių trijų 
gaisrų. Pirmas gaisras. įvyko 
gruodžio 31 d., 1932 metais, 
sunaikino priešakinę Vienuoly 
no rūmų dalį ir visų stogų. 
Vienuolyno viduje puošniausi 
rakandai, meniški paveikslai, 
•taurai ir patalinės buvo sunai 
kinti ar suskruzdėję. Rinkti- 
niausias Vienuolyno knygy-

tent: Sacred lleant Monaste- 
iv, Jlarvey’s Lake, l’a. l’ž vi 
sus rėmėjus, aukotojus ir ge
radarius Kongregacija mel
džiasi kas rytų ir vakarų, o 
kiekvienų pirmutinį mėnesio 
penktadienį yra laikamos Šv. 
Mišios jų intencija.

Švenčiausioji Jėzaus širdis 
telaimina visus geradarius, 
aukotojus, “Meilės”, skaityto
jus ir platintojus.

VYESTVILLE, ILL.
40 VAL. ATLAIDAI

Bai. 30, tv o* 1 ir 2 d., Šv.

nas ir didelės vertės rankraš- sus trįs vakarus L

paprastai, laukia kirkužėje; giesmynėlių antroji laida, ku- 
jei netikėtai kas užeina, tai ri yra žymiai papildyta ir pa
laiko “pamakfas”; jei ne, tai gerinta. Keikia pastebėti, ma- 
vėl duris užrakina). Viešniai ainis visų žmonių giedojimas 
nuėjus, jis atidarė duris ir į- mūsų bažnyčiose plinta. Mat 
leido į vidų; po to išėjo “mi- bendrai užtraukta giesmė dū
šių’’ laikyti. Per patį “palty- ro didelio įspūdžio ir noroms 
Įėjimų” viešnia pasikėlus išė- inenoroms įtraukia kiekvienų, 
jo lauk. Durims girkštelėjus, iTada kiekvienas, turėdamas 
bambizas atsisuko nuo “alto šiokį ar tokį balsų, įsitraukia 
riams” ir, numatęs, kad vieš-'į bendrų balsų sukūrį, į ben

drų galingų sutartinę, ir visa 
širdžia garbina Dievų.

Katalikas

nia išėjus, susidėjo nuo “alto- 
” daiktus ir, ne-

” pats išėjo iš
riaus" visus 
baigęs, “mišių' 
kirkužės.

Kl

“Peach blossom” metinės 
iškilmės karalienė, Benton Ha
rbor ir St. Josepb, Mich. TaiPetro ir Povilo bažnyčioje į 

vyko 40 vai. atlaidai. Per vi- Marian Evans, Jų apvainikavo

Paminėjo Motinos Dienų
Š. R. dr-ja motinoms pager

bti geg. 15 d. ėjo “in corpo
re” prie šv. Komunijos, o va
kare parap. salėje surengė pa
silinksminimų. Iš senesniųjų 
mažai atsilankė. Priežastis —-- »V
nedarbas.

Ne sųjungietė

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Vyčių clio-
čiai j niekus virto. Antras gai ras, vedamus J. Karpiūtės, su-
sra-s įvyko šių metų vasario Į turtinai giedojo Singenberge- 
27 d. ir Vienuolyno rūmus pa r’io mišparus keturiais balsais, 
vertė į pelenus. Be to, šio mė
nesio 1 d', iš nežinamos prie
žasties dar sudegė užsilikusi 
pašiūrė gyvuliams ir darbiniu 
kams miegoti namelis, kurie- 
du nebuvo visai apdrausti.

Mot. Sųj. “in corpore’ 
svečiai

Geg. 7 d., Mot. Sųj. vietinė 
kuopa ėjo “in corpore” prie 
šv. Komunijos. Visos narės bu

ir

Mieli, valst. gubernatorius W. 
A. Comstock.

dukteriai turi paskyrę Aldo
na. J. K.

KOMUNISTŲ ZAUNOS

Tai didelė nelaimė, kuri iš
tiko visų Kongregacija. Ta-

Komunistų LDLD dr-ja bu
vo pasikvietus iš Chicagos A- 

vo prisisegusios “carnation. ’ Įndrulį įr Mališauskų su pra- 
lų pačių dienų bažnyčioje kalbomis. Pastarasis — vaikė- 

matėsi svečių net iš Čikagos: zas išėjęs ant estrados pirmiau 
šiai pradėjo angliškai kalbi’“-

LIETUVOJE
Katalikų Veikimo Centras, 

norėdamas įvesti mflsų bažny
čiose visuotinį giedojimų, iš
leido giesmynėlius, kuriuos 
per trumpų laikų žmonės iš
pirko. Todėl dabar išėjo tų

ROMOJE GRAŽIAI PASI
RODĖ JAUNAS LIETUVIS 

DAINININKAS

Karališkos Romos “Šventos
Cecilijos” konservatorijos sa- ‘ 
Įėję įvyko metinis Edvige Ghi- 
bando dainavimo klasės geres
niųjų mokinių koncertas.

į išsiskyrė savo gražiai si 
nuotn Fausto “Duetą**, 
vasario daina” iš Vai k ir i j 
ir E. Joungo “Senovinė 
gliška arija.”

Jaunam tenorui dėl jo gr
žios balso medžiagos ir gei 
mokyklos gausi ir rinktinė 
blika smarkiai paplojo.

Šiame koncerte pirmų kartų 
viešai pasirodė ir švietimo mi
nisterijos stipendininkas, ko
nservatorijos auklėtinis, An

tanas Sprindys. Biformų karalius turi užsivi
Dalyvių tarpe A. Sprindys kti.

Anglijos karalius Jurgis t, 
ri 50(1 skirtingų uniformų. A 
meninis jo tarnas turi žinol 
kada, kokia proga ir kokių

KELIAUKITE TIESIOG | KLAIPĖDA
(BE PERSĖDIMOJ

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija
GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU

FREDERIK VIŲ
Ekskursija išplaukia iš New Yorko labai patogiu ir gražiausiu 

laiku, būtent

BIRŽELIO 3

čiau Kongregacijos nariai ir M. T. Kizas iš Peoples Kurni 
jų viršininkas, gerb. Tėvas L. į ture Co. su žmona, V. Iadonie-
Brigmanas, neprarado vilties nė, artistė; \\. Laurynaitis iš 'apsižiūrėjo, kad salėje nebūvo 
ir pasitikėjimo į Švč. Jėzaus Lake Forest, Elsie Gritė ir Va ! jaunimo. Jo kalba buvo labai 
Širdį, Kuri buvo ir yra jų su- lelija Vilkanskaitė. nevykusi. Tokiam “kalbėto-
raminimas ir paguoda. (Visi; Vietos choras gražiai giedu- jui” geriau tiktų farmoj dirb- 
savo maldose pasitikėjo, kad jo Leonardo Misiąs. Per Or- ga prakalbomis važinė
ji paguos jų nuliūdime ir taip j fertorium, Sylvestras Karpis ti. Patiems komunistams pra- 
parėjys, kad ir vėl atsistaty- giedojo Millard o “Avė Ma- dėjus nerimauti, vaikėzas nu- 
dinti ir uolesniai pradėti vėl rin • ėjo nuo estrados.
darbuotis Švč. Jėzaus Širdies I Svečiai apsistojo pas Vilka

, . . . , . . . ' ii- - j i Andrulis, žinoma, geriaugarbinimo plėtimui, kad visi | nskus, aplanke miesto eksina- 
garbintų Kristų Karalių ir Jį j°rų Gladkauskų ir viešėjo pas
pripažintų savo sąžinės ir šie P- Karpius. Kadangi čia ran- .i i • „ v . . . . . i kaip klerikalų laikraščiai ra-idasi muzikale semia, tai lai-i v , .. v. ,

kas (Ifi kur Z!no būdamas

ti, o paskui lietuviškai. Mat,

Andrulis, 
sitriksinęs meluoti, bandė įti
kinti, kad Rusijoj nėra taip.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Famcus Vlvanl Sct and ln- 
dud«s face posrder, $1.00; Rou^e, 76c, 
Tlssue Cream $1.00, Depllatory $1.00, 
Faclal Astrlngent $1.76, Bath Salt 1.00, 
Tollet Water $1.26, Perfume $2.76, Brll- 
llantlne 76c. Skln Wh1tener 75e. Totai 
Value $12.00. Speciai prlce, $1.97 for all 
ten ptecee to lntroduce thla line.

Vardas .......................
Adrtsiui ....f........*--
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai $rrų«B«n»l, Jei
_ nepatenkinta*.

Be* Van 58O-5th Avenue, New York

CIT!
BOBUTĖ 
ATEINA

i...

../i

los Karaliumi.

Ir Švč. Jėzaus Širdis jų ne-'eapvylė. Štai, gerb. Tėvas L. 
Brigmanas, geg. G d., atsilan
kęs pas Jo Emin. kardinolų 
Dougherty, gavo audiencijų 
ir tapo maloniai priimtas su

smagiai praleistas prie . „ T, „ ... A., ..,1 T-i ... . Chicagoj?) Esu, Rusijoj tike-uainų. \ akare svečiai aplan- i . 6 , f T . ,v- i,, , , jimas nevaržomas. Jei kur nu-ke angįįakasyklas, kur daug', ,balsuojama uzdarvti cerkvę,' sužinojo n* pamate įdomybių, t .. .. . . .. T.. " ar bažnyčia, tai ir uždaro. Le-May Fete ’ ningrade esu lietuviškų baž
nyčių su 20 tūkstančių para- 
pijonų. Maskvoj taip pat. Tik

Geg. 8 d. vietos High School
„ .. ... .. ,gym buvo surengtas “Mayvisa Kongregacija įsikurti Į-p , ,, ,T. ° - i- ° ° liete”, visa programa stebe-1 . ,-naujam Švč. Jėzaus Širdies ,................... ... ° , x „ nepasake, kiek komunistai ti-TT. . . TM, . tinai gražiai išpildyta. Buvo K ................. - i • i iMeiles Vienuolynui Plnladel- , . į , kinciųjų išžudė, kiek kunigųreprezentuojama net 12 tau- ... ... o , , , , - ,, ... . . ....... ištrėmė j Solovkų salas, kiektų šokių, kurie artistiškai at-1 . • , ,... , , v. . ^požemiuose nekalto kraujolikti. Direktorė šio viso vaka-1 . ,, ,. T. . .. .. , . ,r .. praliejo. Puolė Bažnyčių, Gn-

... . , , iro buvo mokytoja Marijona i ... ,<vr ,, , ...patiW ir prielankumu Kungre Daujotait5 =- -~- gait> su N’ > Mock,i- SllUM
gacijai, pavesdamas jos na- [z(,inga kaįa,ikė

phijos arkivyskupijoje. Be to, 
Jo Eminencija kardinolas 
Dougherty parodė didelę sim-

įr pavy- . ,1 J ii kitus.

. ..

rAl

VARTOK TTELROMA TABLETl S
Aptlekose. Knygutė su paveiks

lais 24 puslapių “History of Rhe- 
umatism” dykai. Kreipkis j:

WELDOXA COVCP.
Oesk S, Atlantic City, N. J.

Don’t 
neglect 
Colds

riams aprūpinti Syrijonų Švč.' 
Marijos iš Lebano parapijų, į 
Easton, Pa., ir joje apsigyven 
ti, iki viskas bus sutvarkyta, 
kad perėjus į naujus Švč. Jė
zaus Širdies Vienuolyno rū
mus, įsigytus tame pačiame 
mieste, būtent Easton, Pa. 
Taigi, Švč. Jėzaus Širdies 
Meilės Kongregacija pradeda 
naujų gyvenimo erų.

Švč. Jėzaus Širdies Meilės 
Kongregacijos nariai su gerb. 
viršininku tie galo džiaugiasi 
ir visiems yra dėkingi už pa
ramų ir nuoširdžių užuojautų, 
parodytų praeity, ir per Švč. 
Jėzaus Širdies užtarymų — 
tikisi, kad geros valios žmo
nės savo aukomis prigelbės 
nuo gaisrų nukentėjusiai Kon 
gregaeijai iš naujo prasidėti 
steigtis naujais pagrindais 
naujoje vietoje.

Pakol kas gerb. geradariai 
aukas ar intencijas ir “Mei
lės” prenumeratas malonėki
te siųsti senuoju antrašu,bū-

Garbė jai už tai!
Garnys aplankė

Motinos dienų garnys su
stojo pas Andriejų ir Julę Ka
rulius ir padovanojo gražia 
dukrele. Abu tėvai yra geri 
choristai; nuo mažų dienų a- 
bu gieda chore. Jau ir vardų

Bambizų “ pamaldos ”
Pasitaikė, kad viena viešnia 

buvo atvykus čia iš D; į sve
čius pas pažįstamus. Vieną 
lytų ji sumanė nueiti į lietu
viškų bambizų kirkužę pasi
žiūrėti. Pats bambizas pasKa- 
mbino varpų (Paskambinęs jįg,

MILLY^S UNCLE
the

OOOTi TOOA.-V' ACt THtV f / Ausrr tviM 
f

PAO<

O

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins J 5 
mlnutaa Musterolė, "counter-irrlt- 
ant”! Panaudotas sykj kas valan
dų per 5 valandas turi pagelbėti. 
I’er 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų lr 
slaugytojų.

LOU* iAVS HU. 
CAOC«T SVATfctN/ 

PICKSREU MOV Mt
THPtuJ l-NVj

U-U

i L.

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

Prisidėkite prie šios retos ekskursijos. Prisirengimui į kelionę 
dar laiko yra užtektinai. Tuojau kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių, kuriame gausit visas informacijas ir visi kelionės reikalai 
bus rūpestingai aprūpinti.

“DRAUGO” UUVAKORĖtl SKYRIUS
2334 Soa Oakley Ave«j Chloe^Oj III»

r,'Lk CMfV. I
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Penktadienis, gegužės 19, 1933 BS XTT G A8 B

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
VIEŠOJI RINKLIAVA X Ciceros labdarių 3 kuopa 

Centro piknike, gegužės 30 d., 
Vytauto darže dirbs už baro.

X Šv. Antano parapijos pi
knikas bus birželio 18 d., Vy-.

Gegužės 21, Labdarių 3 kuo 
pa turės viešųjų rinkliavų. Lei 
dimų jau turime, taipgi visu 
kuo esame prisirengę prie to (tauto darže. Tikietai išdalin
davo. Tik vienas dalykas, kad ti komitetui ir draugijoms. Šei 
trūksta rinkikių. Taigi, širdi- mininkės jau eina per namus 
ngai kviečiam ir Cbicagos ge- ir biznierius rinkdamos aukas 
raširdžias moteris ir mergaites piknikui. Matomai, šeiminin- 
ateiti mums į pagalbų. Iš ry- .kės nori gerai prisiruošti. Bi
to prašomi atvažiuoti į Šv. jknikierius vaišins skaniais va- 
Antano parap. svetainę, kuri Igiais. Anglickas, alaus prista-

chicagoje PRANEŠIMAS 'Daktarai,
ŽINIOS Iš ŠV. JUOZAPO 
PARAP,,SO. OHICAGO

ras susirinkimų laikė gegužės 
Bv. Juozapo parapijos cbo-

.5 d. Pirm. K. Gaubis susirin
kimų atidarė malda. Nutarimų 
rašt. Kazekevičiūtė perskaitė 
nutarimus.

Iš pranešimų pasirodė, kad

Varg. P. Gaubis pranešė, SVARBUS PRANEŠIMAS L.
Ofiso: Tel. Galu met 4039 
Ites.: Tel. Ueailovk (12S«

Office Phone 
Prospect 1028

choras, Apaštalystės Maldos 
tytojas, 50th Ave. ir 14th St., ir Tretininkų draugijos rengia 

Cicero, 111. Čia gausite visas 1 atgabens alaus ir kitus pro- piknikų parapijos naudai. Die 
na birželio 11 d. Daržas išrin-

randasi 15th Str. ir 49th Ct.,

informacijas, taipgi būsite ma 
loniai pavaišintos. Tiesa, dar
bas nėra lengvas, bet ar gali 
būt kas naudingesnio, kaip 
paduoti rankų vargdieniui!

Vardu Labdarių 3 kuopos, 
ir vargdienių, kuriems visas 
surinktas pelnas bus skiriamas 
iirdingai kviečiu.

K. Sriubienū, 
Kuopos pirmininkė

RADU0 STOTIS AJJ

duktus,
X Petras Kimbarauskas, ku ktas ant l'60th Bumham road.

ris praeitų vasarų pora kartų 
grojo “Rūtos” darže (West 
Side), gegužės 14 d. tapo au
tomobilio suvažinėtas. Išbuvęs 
12 valandų be žado, pirmadie
niui auštant mirė. Gyveno ad
resu 1327 So. 49tli Ave.

į chorų įsirašė naujas na
rys Juozapas Pereckas.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
- CICEROS VYČIAI KVIEČIA

X Gegužės 14 d. ciceriečiai 
įspūdingai minėjo Motinos die 
nų. 7:30 vai. ryto Mišiose vi
sos moterys ir merginos ėjo 
bendrai prie šv. Komunijos; 
taip pat ir vyrų Šv. Vardo 
dr-ja. Tų pačių dienų buvo ir 
vaikučių pirmoji Komunija.

Misijonierius Tėvas Vilius, 
pasijonistas, pasakė pritaiki
ntus Motinos dienai pamoks
lus 7:30 vai. Mišiose ir per 
sumų.

Žmonių buvo kupina bažny
čia 7:30 mišiose ir beveik visi 
ėjo prie šv. Komunijos, kas 
darė didelį įspūdį.

X Ateinantį sekmadienj^įa- 
bdarių 3 kuopa rengia viešųjų 
rinkliavų (Tag Day) visame 
Ciceros mieste.

X Mūsų naujas graborius, 
Antanas Petkus, kuris turi 
gražių vietų pašarvojimui ad
resu 4830 West 15th St., jau 
pasižadėjo sekmadienį pasida
rbuoti labdariams. Savo auto
mobiliu išvežios rinkikes į pa
skirtas vietas.

Klebonas ir labdarių 3 kuo
pa nuoširdžiai kviečia visus 
prisidėti prie tos rinkliavos; 
juo daugiau žmonių turėsim, 
tuo bus geresnės sėkmės.

!X Gegužės 19 d., parapijos 
svetainėj taip pat bus svar
bus susirinkimas piliečių klu
bo. Visi nariai kviečiami su
eiti po pamaldų.

Ciceros Vyčiai visada veikė 
ir veikia. Pav. ir dabar ren
gia šokių vakarų šeštadienį, 
geg. 20 d., vakare, Šv. Antano 
parap. salėje, kuri naujai į-, 
taisyta ir išdekoruota.

Šis vakaras bus nepaprastas, 
lai “prosperity dance”. 'Or
kestrą, “Bristow’s Kampus 
Kings” smagiai grieš, kad 
visi galėtų užmiršti depresijų. 
Šiuomi visi kviečiami atsilan
kyti į Ciceros Vyčių “pros
perity dance”. Pradžia 7:30 
vai. vak. žinutė

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABO RIU8 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia lr 
pigiau negu kiti todėl, kad prlklau- 

■Wu prie* krabų* lšdirbystės.
OFISAS

• 68 WEST ISth 8TREET 
. Tel. Ganai >174

S. K SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai 
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Phone Boulevard 41394. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

V. DAINOS CHORO RĖ
MĖJAMS IR CHO

RISTAMS

Šj vakarų, gegužės 19 d., į-

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2«&« W. OULb t»t. 

Valandos: 10—11 ryto
vyks svarbus Chicagos Liet. Berodomla lr Nedėliomis pagal sutarti 

Vyčių Dainos choro susirin- , »•». lafayette »067

Res. and Office 
2269 So. Leavitt S t 

Canal 0706kad mūsų bažnyčioje 40 va
landų atlaidai bus birželio 4,
5 ir ti dienomis ir prašė chorų 
lankytis į repeticijas, nes rei
kia gerai prisirengti prie gie
dojimo Mišparų. Taip pat pra 
nešė, kad choras turi-išmokti
apie 10 dainų dėl Lietuvių ki,nas- Visi clwris‘“i ch°r° DR. A. RAČKUS 
Dienos . ims aulinėje parodo i. i r6l.n5jiU atsilankyti

. ...... . , . . į šį svarbų susirinkimų, nesVisi-cnonstai-tes mielai apsi- L . , , , ,* bus svarstoma daug dalykų.
Taip gi bus renkama naujaėmė dalyvauti ir pradėjo dai 

nas mokintis. valdyba ateinančiam sezonui. 
Susirinkimas įvyks punktu

aliai 8 vai. vakare, Dieve Ap
vaizdos parapijos svetainėje, 

|713 W. 18th Street. Būkime
Choro korespondentė visi. Ieva Lukošiūtė, rašt.

Daugiau nesant naujų da
lykų pirm. K. Gaubis uždarė 
susirinkimų malda.

GYDYTOJAS. CHIRURGAM
X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 Iki * vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomis pagal 

sutarties

Tel. Cicero 126*

DR. GUSSEN
X—RAY

Specialistas iš 
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MUTURŲ PER 28 METUS KEMURIRT 
KAIP U2S1SENĖJUSIOS lr NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

Speclališkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užnuodijimą 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 gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 val. 
«<H» WB8T Mik ST, kampas Keeler Ave. TeL Orewlord M78

G R AB O R I A h

LACHAVICH 
IR SONOS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2616 arba 2616 

-2314 YV. 23rd Pi., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
TEL. CICERO ^6967

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SUROEON

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

a to 4 and 7 to • P. M. 
Bunday by Appointment

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea <466 8. MAPLEWOOD AVE.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

Telefonas I arda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Puriu automabilius visokiems 

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UL

, EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musų patarnavimas prieinama* 
už NAUJĄ MAZESNŲ KAI N,)

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI. I
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.

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

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

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

fAVLAVICiA IMTAM M).
INCORPORATED
Henry W. Bcckcr 

(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Tel. Canal I1U

DR. G. 1 BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
SeredoJ pagal sutarti

Dr. C-K. Kliauga
DENTISTAS 

2420 W. Marųuette Road
arti Western Ave.
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

DR. VAITUSH, OPT.

Al A
ANTANAS JUCIUS
Persiskyrė su ši'u-o pasauliu 

gegužės 16 d., 3:45 vai. popiet' 
1933 m., sulaukęs pusės am-“ 
žlaus, gimęs Lietuvoj, Raseinių* 
ap., Ltuolių pa.rap. ir miestelyj.

Amerikoj išgyveno 30 -metų.
Priklausė prie Teisybės My-į 

lėtojų Draugystės ir Illi'nois Lie
tuvių Pašelpos Kliubo.

Paliko dideliame nuliudime 
3 dukteris: Oną ir žentą Le
oną Audinus, Antaniną lr Jo
ną McGrath.lr Zofiją, 2 sunus( 
Vincentą ir Pranci'škų, 2 sese
ris Oną ir švogerj Pranciškų 
Zaluginus, Zofiją ir švogerį 
Vincentą Develklus, švogerį JUO 
zapą Kalį ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 928 
West 37 Place. Laidotuvės įvyks 
šeštadienį gegužės 20 d., 8 vai. 
i'š ryto iš namų J ftv. Jurgio- 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už* 
velionio sielą, o Iš ten bus nu
lydėtas į ftv. Kazimiero kapines.

Vist a. a. Antano Juciaus gi-* 
minės, draugai' Ir pažjstaml esatz 
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti, 
laidotuvėse lr sutelkti Jam pas-* 
kutlnį patarnavimą lr atsisvei
kinimą.

Nuliūdę liekame; IMikforys,’ 
Kūnai. .kratai, Seserys, ftvoge- 
rlal Ir - (aminės.

laidotuvėse patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4189.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

rei. Lafayette 8873

J. Llulevičius
Graborius

lr
Balsam uotojaa

Patarnauja Chi
cagoje lr aptelln- 
k«je.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4099 Archer Ave.

Seniausia ir Didžiassa
L I E T U V I Ų

€ R ASnOKrliŲ Į STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su aBVO nupigin
tomis i kainomis už aukštos rūšies pilairiųjimį. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimą miruiio Amogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilini atvažiuos Į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, inn galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų irki tų reikmenų ir už ką 
patarnavimą jums visai nieko Bereikta mataiti, Bežiū
rint į -toi, ar jūs ką pirksite, ar m.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių grtkortns, kuris 
au itagpectn betaria

I.J.ZOLP
ORABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ

VEDflJAH
1646 WEST 46th STREET

TeL Boulevard 6898—8418

Tel. CICERO >94

SYREVVICZE
ORABORIU8

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 916.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. fičth Ava, * Cicero, TU.

paurnautbju. i Dykai Keturioe Mittiuditass ĮKepįyMoe 
Dėl Šermenų. Beiuulrlte 1UDXBQ ifbm oMgu kreipime kvitttn.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

'Didysis Ofisas

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

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir aereuouns susitarus

4847 W. 14th St. Cicero, Ui. Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.

vai.;

l'l’EL. LAFAYETTE 79Š6

DR. F. C, WINSKUNAS
Gydytojas ir Ciururgaa 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 4442

Office: 4459 S. California Ave. 
Nedėlioję pagal sutartį

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė

4145 ARCHER AVE.
Ofiso TeL LAFAYETTE 7867

Ofiso vaJL kiekvieną dieną nuo 9 iki 
13 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarninkais 
ir Ketvergais. •-

Rss. Tel. Hyde Tark 63»&

Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617
- 6917 S. Wash tena w Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
Vai.: 1-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

PRANEŠU
DR. M. 1. illlHŪL'ID,

(M. D.) 
SUGRĮŽIMĄ

4645 So. Ashland Ave. 
Ofiso valandos: 

i Nuo 2 iki 4 ir nuo ti iki 8 vak. 
| Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso telef. Boulevard 7820 
' Namų telef. Prospect 1930

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU- Phone PULLMAN 0866 
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso-' 
mos be akinių. Dabar kainos perpus ' 
pigesnės, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitu.

4712 S. ASHLAND AVE.

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6869 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago, iii.

Tel. Boulevard 7589

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

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk 
5tas. Pastebėkit mano iškabas.

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

| Phone Canal 0523

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

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

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Ave.
Telefonas Republic 7868

Tel, Canal 9267 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED 8TREET 

Resldencija 6699 So. Artesian Ava.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pistų 

I Iki 8:89 vakare

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgus
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas lįst Street

Vai.: 19—11 ▼. ryto, 2—4, T—I y. e 
Nedėllomla Ir šventadieniais 16—18

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE 

TeL Virginia 0036

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas iv Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

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

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau i erdvesnę lr patogesnę 

vietą
S325 SO. HALSTED 8T.

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

Šventadieniais nuo 19 Iki 12 
Phone BOULEVARD 8412

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE. 
SPECIJALISTAS

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

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

Telefonas Midivay 2880

Tsl. Grovehill 1198

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 1-4 lr 7-9 vak. 

■eredomls po pietų lr Nadėidleniatg 
tik susitarus

8489 V. MARQUETTH ROAD

Res. Phone 
Engletrood 4641

Office Phone 
Wentworth 8009

Office; 
Victory 2284

Res.:
Beverly 0081

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

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

Chicago, 111.
Phone: Hemlock 4709

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

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

Tei. Ofiso Boulevard 6913-14 
Rez. Victory 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 6.80 (;I8
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C H I C GOJĘ vavo p. L. Šimutis, “Draugo” 
redaktorius. Rep.

TEISĖJAS PP. BRENZŲ 
BANKIETE

Teisėjas Jcseph Bui.'ke, ku
ris dalyvavo bankininkų pp. 
Brenzų pagerbimo bankiete, 
gegužės 17 d., Soutbmoor vie
šbutyje ir labai gražių ir prie
lankių lietuviams kalbų pasa
kė. Teisėjas Burke yra vienas 
žymiausių tei. ėjų Circuit Cou
rt’e. Jis taip pat yra stambus 
autoritetas teisių srityje. Sa
vo profesijoje turi padaręs 
gražiausių rekordų. Kadangi 
jau baigiasi jo terminas kaipo 
teisėjo, birželio penktų dienų 
jis vėl bus perrenkamas. Ver
ta šj gerb. teisėjų paremti.

GRAŽUS PP. BRENZŲ 
PAGERBIMO BAN

KETAS
Praėjusio trečiadienio vaka 

re, Soutlmioor viešbutyje, įvy
ko labai gražus bankininkų 
pp. Brenzų ir J. Krotkaus pa
gerbimo bankietas, kuriame 
dalyvavo keli šimtai rinktinės 
publikos. Bankiete buvo kuni
gų, teisėjų, daktarų, advoka
tų, redaktorių, biznierių ir da
rbininkų atstovų. Buvo pasa
kyta eilė kalbų, kuriose reikš
ta nuoširdūs sveikinimai ir 
padėkos žodžiai Metropolitan 
State banko vedėjams pp. Bre 
nzams ir p. Krotkui, kad jie 
per sunkiausius depresijos me
tus sugebėjo išlaikyti bankų, 
[jį padaryti 100% saugiu ir pa
statyti vienu stipriausiu banku 
Jungtinėse Valstybėse.

| Rimtas kalbas pasakė-: dr. 
A. Lauraitis — bankieto ren
gimo komiteto vardu, dr. K. 
Draugelis, adv. K. Cesnulis 
nuo advokatų, p. J. Nakrošius 
nuo biznierių, dr. J. Bložis 
daktarų draugijos vardu, A. 
Lapinskas ir J. Dargis nuo 
jaunimo, kun. H. Vaičiūnas — 
kunigų, adv. J.Bordenas, p. Ju 
stas Mockevičius, banko dire
ktorius. Į bankietų atvyko tei
sėjai — Josepli Burke, Stan
ley Klarkowski ir John Prys- 
talski, taip pat kandidatas į 
teisėjus AValter J. La Buy. Ir 
jie kalbėjo ir savo sveikinimus 
pareiškė. Kalbėjo ir p. Jonas 
Krotkus, Metropolitan banko 
vice-prezidentas ir p-lė Mari
jona Brenzaitė, pp. Brenzų ga
bi ir veikli sesutė.

Gale kalbėjo p. Julius Bre-
Į nza, Metropolitan banko iždi- 
J ninkas ir adv. Jonas Brenza, 
prezidentas. Pirmasis pasakė 
ne prakalbų, bet rimtų pas
kaitų apie bankų situacijų ir 

j bendrai finansus, adv. Brenza 
j pažymėjo, kad Metropolitan 
! State bankas išsilaikė dabar 
! stipriai laikosi ir laikysis, nes 
jo vedėjai neieškojo didelių 
pelnų, dividendų, neėmė dide
lių algų, akyvai saugojo žmo
nių pinigus. Tos linijos ir a- 
teityje laikysis ir dėl to tas 
užtikrina, kad Metropolitan 
State banke nė vienas jin pa- 

! dėtas depozitorių centas nepra 
žus. ŠĮ pareiškimų susirinku
sieji sutiko griausmingais ap
lodismentais.

Bankietų gražiai paįvairino 
artistas Juozas Babravičius ir 
p-nia Aleksandra Pieržinskie- 
nė, gražiai padainuodami po 
keletu dainų. Jiems akompa
navo muz. M. Juozavitas, ku
rio orkestrą grojo šokiams.

Kadangi į bankieto progra
mų nesuspėjo atvykti dr. S. 
Brenza, žymus banko direk
torius, jis pagerbta atsistoji
mu. Jis atvyko programai pa
sibaigus.

I Bankieto programai vado-

GRAŽUSIS PAVASARIO
SEIMAS — ŠV. KAZĮ 
MIERO AKADEMIJOS 

RĖMĖJŲ SEIMAS

Iš eilės, jau 14 Šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų seimas 
įvyks, kaip ir praeitieji, Ma
rijos Mergelės mėnesyje, gegu
žės 21 d.

Seimas prasidės šv. Mišio
mis 10:30 valandų ryto, Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyno 
koplyčioj. Po Mišių, pietūs 
Vienuolyno Auditorijoje.

Seimo posėdis bus Gimimo 
P. Šv. parapijos svetainėje, 
prie Washtenaw Avė. ir 68 
gatvės. Posėdis prasidės 1:30 
vai. popiet. Baigus seimų, Vie
nuolyno auditorijoje bus vaka
rienė ir programa seimo da
lyviams. Vakarienės “toast ma 
ster” bus gerb. kapelionas, 
kun. M. Urbonavičius.

Dideliai dėkingos esame ge
rb. klebonui, kun. A. Baltučiui 
už kartotinų davimų savo pa
rap. svetainės rėmėjų seimams. 
Gerb. klebonas ne tik didelis 
rėmėjas Šv. Kazimiero Vie

nuolyno, bet ir prietelis A. R. 
D.; visuomet mums suteikia 
gerų patarimų, lanko mūsų 

seimus; visuomet laikosi cor- 
■rect — gentlementiškai.

Į šį 14 A. R. D. seimų kvie
čiamos visos Cbicagos lietuvių 
draugijos, klubai, kuopos, taip 
gi visuomenės vadovai, veikė
jai ir visi gerų norų darbuo
tojai. i

Neapleidome mūsų seserų 
anksčiau, neapleiskime jų da
bar, kuomet taip sunkūs lai
kai visiems užėjo, o kų jau 
besakyti apie tas įstaigas ir

LINKSMAS PAVASARINIS PIKNIKĖLIS

West Side Labdarių 7 kuopa gegužės 21 dienų’ su visais Cbicagos labdarybės rėmėjais 
rengia smagi} piknikėlį Rūtos darže, 2339 W. 23 PI. Laukiami svečiai iš Marųuette Park: 
B. Nenartonis, R. Andreliūnas, A. Rakauskas, St. Staniulis, P. Gailius ir daug kitų. Iš Brigh
ton Park: F. Gubysta, Pr. Vaičekauskas, B. Grybas ir kiti. Iš Town of Lake: J. Lisauskas, 
J. Sodeikis, F. Veryga ir kiti. Iš 18-tos: Pr.Valuckas, M. Česnavičius su draugais. Iš 

Nortll Sidės: A. Bacevičius, J. Gerdžiūnas, A,Kumšlitis ir kiti. Iš West Pullman: It. Rokas 
su draugais. Iš Bridgeporto: J. Dimša, Pr. Gudas, F. Aleliūnas, J. Bubnis ir kiti. Ant pavei 
kslo matyti daržo gaspadorius, kontraktoriai, daržo darbininkai ir smagios orkestros muzikos 
vedėjas Vincas Radzevičius, kuris apsiėmė groti per visus piknikus Rūtos darže.

zimierietės nuveikia didžius įvairius nesmagumus, nesupra-
darbus. (Muzikos bei meno timų, neįvertinimų....
mokinime, jų surengti prog- m , . . . , . , I7> TĄ. v . , , . Tat visi i 14 A. R. D. sei-
ramai užsirekomenduoja save m , * .. . . ,ma. Tos draugijos seimai tvar
visuomenei aukštos rūšies ar-1, - , . - . . ,. ., , __ kus, malonus, juose prieteliai
tizmu.) (Mano pabraukta.) xr ' išgirsta apyskaitas iš nuveik-

“Tokius veikėjus”, toliau tų darbų; daroma planai atei-
rašo gerb. kun. Mendelis, “dva čiai; pareiškiama seserims už-|
sinėj ir tautinėj dirvoj lietu- uojauta ir dėkingumas už nu- 2.

Šv. Antano parap. nirž. 18
ir rugp. 10 d.

Dievo Apvaizdos parap. ge
gūžės 28 ir rugp. 13.

Šv. Mykolo parap. liepos 30. 
Šv. Juozapo parap. liepos 9. 
ŠŠ. Petro ir Pauliaus parap.

liepos 23.
Šv. Kazimiero parap. liepos

viai katalikai privalo ypatin
gai įvertinti ir gerbti. Kadan
gi jos nesiduoda viešai paga
rbai, nei kalbėti nenori apie 
kokius asmeniškus gerbimus, 
telieka žmonėms vienas būdas 
išreikšti joms savo jausmus. 
Ir tas būdas jųjų įstaigų pa
laikymas. Galų gale tėra vi-

veiktus darbus mums ir mūsų 
vaikučiams. Nina

ART. J. BABRAVIČIAUS 
KONCERTAS

CHICAGOS
TEATRUOSE

TIVOLI TEATRE

Frankie Masters grįšta į 
Tivoli ant visos savaitės.

Naujiena apie jo sugrįžimų 
' praplito ir visa South Sidė
daro planus jo gerbimui.

Ant screnos, kartų su jo
prasidedant gegužės 19ta d. 
bus rodoma “The Barbarian” 
su Ramon Novarro, Myrna 
Loy ir Reginald Denny svar
biausiose rolėse.

PALACE TEATRE

Didelis “vodevilio” progra
mas prasideda Palace teatre, 
penktadienį, gegužės 19ta d., 
kad Pasaulinės Parodos mi
nias užganėdinus. Tarp sce
nos žvaigždių bus Irene Rich, 
The Tbree Keys, — radio’s 
nauja sensacįja, ir garsus mej 
ginų benas, The Ingenues.

“Bejow The Sea” su Ralph 
Bellamy ir Fay Wray bus ro
doma ant screnos.

DAUG GAISRŲ

suomenės savęs šelpimas, nes 
asmenis, kurie iš aukų gyve- .i11 k palaikydami jų mokyklas,

Trečiadienyje, gegužės mėn. 
24 d., artistas Juozas Babra
vičius rengia koncertų Liuo- 
sybės salėj, Cieeroj. Toks ko
ncertas Cicero pirmutinis. Dėl

na bei jų vedamos įstaigos pa- ligonines, vienuolynų visuome- |to tikimąsi, kad cieeriečiai pa 
laikomos. nė tik krauna daugiau jėgų sinaudos proga išgirsti mūsų

i Štai kų rašo apie seseris sau ateity tarnauti, savo vai-
kazimierietes gerb. kun. Men- kus auklėti.”
delis, aukštos inteligencijos ir Štai kur matome iš gerb. PATAISYMAS

aukšto mokslo asmuo, vikaras jfendelio gražaus rašto,
lietuvių parapijos, Baltimore, koj *
Md. “Darbininke” geg. 5 d... . , .. , . v. .
nonų štai, ką skaitome: l*’ P“si!"'kol™«- ka‘P Pazia>

...Ne tik ruošiant vaikučius lr ‘elsra!?ai įvertina jųjų dar-

Labdaringosios Sų-gos gegu
žės 30.

Lietuvos Vyčių liepos 4.
Visų Šventųjų parapijos ge

gužės 21 ir rugpiūčio 6 d.
Kun. A. Linkus

Didysis “Draugo” piknikas 
liepos 9, Birūtės darže.

MARGUMYNAI
Mokslininkų bandymu ištir

tas ne paprastas bičių darbš
tumas. Bičių būdelė buvo nu
gabenta toli toli, daugel my
lių atstu nuo tos vietos, kur 
visados būdavo, toli nuo žy
dinčių laukų. Bitės neapleido

Giminių atsisveikinimo su'savo avilio ir lėkė per dešim- 
vienuo- ia]-įįnu Girėnu straipsny, ku- Į tį klm. ten ir atgal, kad par- 

“ Drauge ”, J neštų mažytį trupinėlį, lašelį

PAKUONIS, Kauno apskr. 
Pakuonio apylinkėje nepapras 
tai dažnai įvyksta gaisrai. Pas 
kutiniu laiku gaisrai palietė 
per 20 ūkininkų. Dega labiau
sia tie, kurių trobos apdraus
tos. Ūkininkai, gautais draudi 
mo pinigais, gražina paskolas.

NUBAUDĖ KOMUNISTUS

Telšių karo komendantas, 
už priešvalstybinį veikimų — 
komunistų naudai, nubaudė 
po vienų mėnesį kalėjimo Ir
mą ir J. Serus ir Arovičiutę, 
kuri po atlikimo bausmės iš- 
triamama į savo gyvenimo 
vietą — Laukuvų.

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

ris nesenai tilpo 
įvyko maža klaida. Vietoj: Jo- 

prie Komunijos arba juos kas kus. Tokie žodžiai, kilnaus kuinas, Petras ir Jonas, turėjo 
Į dien mokykloje auklėjant, bet nigo priduoda daugiau jėgų Būti: Jonas, Petras ir Pranas, 
.kituose reikaluose, seserys ka- ir drąsos mūsų Seserims kęst:

Parsiduoda namas—cottage 
5 kamb. su visais įrengimais, 
garadžius. Netoli St. Charles, 
arti gatvekario ir krautuvių. 
Kaina $2,400.00. Atsišaukit W. 
J. Bartelson, St. Ctiarles, Dl.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

saldumo. Daugiau kaip 18,000 
lėkimų reikėjo, kol prinešė 
svarų medaus. Tai devynerio- 
pa kelionė aplink pasaulį dėl 
vieno svaro medaus.

“ROOSEVELT 7790 ?”
“Taip, DRAUGAS” — “Norite pagarsinti namų 
ant rendosl” — “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.

Pasaulinės Parodos Lietuvių 
Dienos ir parodavimo gatvė
mis reikalu susirinkimas į- 
vyks šį vakarų, gegužės 19 d., 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėj (West Side), 8 vai.

Kviečiami kolonijų, parapi
jų ir visų draugijų, klubų at
stovai dalyvauti susirinkime 
su įgaliojimais, kad galutinai 
galėtumėm nustatyti paroda- 
viinų gatvėmis ir aptarti ki
tus svarbus reikalus. Kviečia
me visus būtinai dalyvauti.

Komisija: J. Mickeliūnas, J. 
Jenulis, A. Valančius, P. De
veikis, R. Mazeliauskienė, V. 
Duoba, A. Bacevičius.

Kanada yra didesnė negu 
J. A. Valstybės. J. A. V., in- 
imant Alaskų, sudaro 3,617,- 
675 ketvirtainiškas mailes, o 
Kanada 3,729,665 ketvirtaini
škas mailes. Vadinas Kanada 
11,990 ketvirtainiškom mailėm 
didesnė nž J. A. V.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pi
giausias kalnas. Pašaukit Lafayette 
89S0

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus ICor- 
glčlus, Namus. Farmas lr Blsnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom {vai
rius legalius dokumentus, kaip tat, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu blsnyje lr teisingu patar
navimu. tas jums bus naudinga

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avenue

Tel.
Chicago, 111. 

GROVEHILL 10«»

INSURANCE
NOTARY

PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1933 M.

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORCIV AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

Circuit Court teisėjas Stanley H. Klarkowski, ku
ris ton pačion vieton bus perrenkamas birželio 5 d. 
rinkimuose. Lietuvių tarpe jis turi daug draugų, nes 
yra populerus žmogus. Praėjusiame trečiadienyje šis 
gerb. teisėjas dalyvavo Metropolitan State banko ve
dėjų pagerbimo puotoj ir prielankių kalbų pasakė.

Sv. Jurgio parap. birž. 4 ir 
rugp. 20.

Šv. Kryžiaus parap. birž. 25 
ir rugp, 27.

Nek. Pras. P. Š. parap. rug
sėjo 17.

Gimimo P. S. parap. birž. 
11 ir rūgs. 3.

Phone CANAL 4124 FIRST CLASS WORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHAULING an«l REPAIRING 

Plumblpig — Hcatktg — Hcwcragc — Oas Work 
CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET CHICAGO, ILLINOIS
Estlmates fnmMiril on 

No Job too large — No Job too small
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