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LENKIJA BAIMĖJE: BIJO KARO SU LIETUVA
ANGLIJA DIRBS BENDRAI SU 

J. VALSTYBĖMIS
%

Vokietija reikalauja tautines 
mažumas vaduoti

. VALST. PANAIKINS AUKSO 
STANDARDO ĮSTATYMĄ

ANGLIJA SU AMERIKALENKAI BIJO VILNIAUS 
NETEKTI

LONDONAS, geg. 27. —
Anglijos užsienių reikalų sek
retorius Sir John Simon ir 
buvusis tų pačių reikalų sekre 
torius Sir Austen Chamber- 
lain vakar parlamente nuošir-

VARŠUVA, geg. 27. — Leri 
kijos vyriausybė gavo prane
šimą, kad Lietuvos vyriausy
bė yra pasirašiusi slaptą mili
tarinį paktą su Vokietija.
Tos sutarties tikslas yra at- įdžiai sveikino naują'J. Valsty
imiti iš lenkų Vilnių įr Dancigo 
karidorių, kada dėl kpkio men 
kniekio žiemių rytų Europos 
daly kiltų karas.

Sakoma, slapta sutartimi

bių vyriausybės nusistatymą. 
O tas nusistatymas yra, kad 
J. Valstybės ateity su kitomis 
tautomis bendrai dirbs, kad 
pasauly taika ištikrųjų būtų '

Lietuva pasižadėjo Voldetijaik"° Pa 
visuose prieš lenkus žygiuose vojai visiškai išnyktų.
gelbėti tik tomis sąlygomis, jei 
Vokietija visiškai išsižadės 
•Klaipėdos krašto ir Vilnių pri 
pažins Lietuvai. Įlenki ja ma
no, kbd vokiečiams ir lietu
viams pagalbą gali bolševikai 
duoti, nes vokiečių slapti ry
šiai su bolševikais, matyt, dar 
nenutraukti.

Minėta Lietuvos sutartimi 
su ‘Vokietija pastaroji pasiža
dėjusi Lietuvai pagalbon skir 
ti dvi rytinės Prūsijos karei
vių divizijas, taip pat reikalin 
gos amunicijos.

Lenkų vyriausybė pripažįs
ta, kad apie tą slaptą sutartį 
ji neturi aiškių žinių, bet ji 
turi pagrindo Lietuvą tame 
dalyke įtarti. Kada paskelbta 
žinia apie Vokietijos sumany 
mą, kad reikalinga Lietuvą 
sujungti su Lenkija, Lietuvos 
spauda apie tai nė vienu žo

džiu neprasitarė. Ir štai po to 
Įuojau į Kauną nuvyko gau- 
inga vokiečių ekonominė dele 

gacija dėl prekybos sutarties 
tartis.

Lenkai mano, kad Hitlerio 
atstovas dr. Rosenberg į Lon
doną buvo nuvykęs ne lietu
vių unijos su lenkais reikalu, 
1x4 su planu, kad iš naujo 
Lenkiją suskaldyti.

Kad taip, tai Anglija nus
prendė stipriai laikytis 4o J. 
Valstybių nusistatymo ir vi
suose taikos palaikymui dar
buose su jomis kooperuoti.

UŽ TAUTINIŲ MAŽUMŲ 
VADAVIMĄ

BERLYNAŠ, geg. 26. —
Vokietijos vicekancleris von 
Papenas sumano, kad reikia 
Europos valstybių sienas per
taisyti žmonių rasių pagrin
du. »

Anot jo, Versaliu taikos su
tartis visą Europą neteisin
gai paskirstė, neatsižvelgda
ma į tautinių mažumų likimą. 
O T. Sąjunga tuo atžvilgiu ne 
padarė pataisymų. Pav., vokie 
čiai šiandien Europoje yra pa 
skirstyti į 25 atskiras dalis. 
Tai svarbiausia nesutikimų 
priežastis. Taika bus užtikrin
ta, kada visos tautinės mažu
mos bus išvaduotos iš sveti
mo jungo. ,

REIKALAUJA, KAD ATSIS
TATYDINTŲ

Jurgis Kardinolas Mundelein

Kardinolas kunigas Sve. Marijos de Populo 
bažnyčios, Dievo Malone ir Apaštališko

. Sosto Paskyrimu Chicagos Arkivyskupas

Mvlimiausieji:—, ,

Kiek šio?, arkivyskupijos kunigams, tiek visiems tikintiesiems y 
ra gerai žinoma, kad aš per pereitus du metus su didžiausiu nenoru 
esu prašęs aukų įvairiems reikalams, nepaisant jų svarbumo, šiais 
sunkiausiais laikais; gana gerai man žinoma, kad kaip kunigai, taip 
tikintieji turi daug svarbių nuosavų reikalų — vieni savo parapijose, 
kiti savo namuose ir šeimose. Bet štai yra vienas dalykas, apie ką 
aš be dvejojimo turiu atsiliepti. Jei to nedaryčiau, daug kas manytų, 
kad esu nukrypęs savo pareigose,-o ypač šiandieniniais laikais. Taip 
darydamas paprastai pakartoju atsišaukimą, kokį Kristus Patsai yra 
daręs, ką mes galime kone kiekvienam Naujojo Įstatymo puslapy 
rasti. Turime gerai žinoti tai, kad Kristus tai darė visados kreip
damasis į prasčiokus žmones, į Judėjos miestelių ir sodžių neturčius, 
kurie tais laikais turėjo toli mažiau šio pasaulio gerybių, negu mes 
šiandien turime. Jis dažnai į neturčius ir apleistuosius atsiliepdavo: 
“Kiek jūs esate padarę vienam iš tų mano apleistąjį} brolių, tai man 
padarėte.” Už tą teikiamą netureianis išmaldą Jis žadėjo amžinąjį 
gyvenimą, “Ateikite, mano Tėvo palaimintieji, ir įsigykite karalystę, 
kuri jums parūpinta nuo pasaulio pradžios. Nes kada aš buvau 
alkanas, jūs man davėte valgyli; kada troškau, jūs man davėte 
gerti; buvau pašalietis, mane priėmėte pas save; buvau nuogas mane 
apdengėte; buvau sergantis, mane lankėte.”

Visi šie mūsų Atpirkėjo įspėjimai, kvietimai ir žadėjimai buvo 
taikomi ne tik į tuos, kurie tai visa girdėjo, bet ir į mus visus. Ver
ta mums gerai įsidėmėti, kad tie Kristaus at iliepimai buvo taikomi 
visai žmonijai per visus laikus; Jis neatstūmė net našlės skatikėlio, 
žinomo mažiausio pinigo; tik tuos, kurie visiškai nieko nedavė, tiktai 
tuos Jis pasmerkė ir jiems tamsybių prapultį skyrė. Ir su tokia pat 
dvasia ir, kiek yra galima, Jo paties žodžiais šiandien ir aš atsišau
kiu į savo tikinčiuosius, kad Sekminių dieną jų aukos būtų gausios.

Šįos aukos nėra kokiems savimeilės tikslams, net ne mums pa
tiems, taip pat ne kokiai puošniai bažnyčiai, ar universitetui, bet 
tai mūsų vargšams, mūsų broliams. Tai našlaičių, apleistųjų ir be
jėgių užlaikymui; tų visų, kurie mums yra saviškiai, su kuriais mes 
esame surišti tikėjimo, jei ne kraujo, ryšiais; tai tų visų, kurie su 
mumis priklauso tai pačiai krikščioniškai šeimynai ir reikalingi 
mūsų šelpimo, kadangi jie patys yra nekalti dėl savo neturto ir vargo. 
Iš to aišku, kad kuo daugiau yra vargo ir kuo didesnis' pagalbos rei
kalaujančių skaičius, tuo labiau yra mums būtino gausesnio aukoji
mo ir net pačių savęs išsiginimo priežastis, kad tik jiems pagelbėti.

Turiu tikrai pripažinti, kad visam krašte nė vienas miestas, nė 
viena kokia bažnyčia nepralenkia garbingojo Chicagos katalikų re
kordo tuo atžvilgiu. Mes gal neturime puošniosios katedros, kaip 
turi. kiti miestai, gal neturime tiek turto ir palikimų kaip kiti, bet 
per daugelį pereitų metų mes tarp savųjų žmonių surinkome ir pas
kirstėme vargšų užlaikymui arti vieną milijoną dolerių kas mėtai. 
Gal tuo būdu negalima įamžinti šioje žemėje 'šaltųjų paminklų, bet 
aš esu tikras, kad šiuos mūsų didelius vargšų labui nuveikimus an
gelas danguje įrašo į aukso knygą. Ir taip su gilaus pasitikėjimo 
jausmu skelbiu šį atsiliepimą šios arkivyskupijos Katalikų Labdary
bės naudai. Žinau, kad kunigai ir tikintieji nepadvejos ir nesiskirs 
su garbinguoju praeities rekordu. Mes reikalangi jų pagalbos šian
dien daugiau, kaip kada nors. Mes galime jiems už jų gailestingumą 
žadėti gerosios kloties ir Dievo laiminimo šiam pasauly, o paskiau 
dangaus atlyginimą:

. Jūsų Kristuje,
JURGIS KARDINOLAS MUNDELEIN,

Chicagos Arkivyskupas.
Į Dangų Įžengimo dieną, 1933.

ŠIANDIEN ATIDAROMA CHICAGOS
ŠIMTMEČIO PAŽANGOS PARODA

\ ------ .

Parade ir kitose iškilmėse 
dalyvauja ir lietuviai

Šiandien rytą atidaroma ! yra tikrai stebėtiną.
per keletą metų rengta Chica
gos šimtmečio pažangos paro
da. Nors sakoma, kad tai Chi
cagos miesto šimtmečio pažan 
gos, tačiau paroda apima viso 
pasaulio šimtmečio pažangą. 
Parodos srity lankytojai pa
matys, kiek daug mokslas vi
sose srityse yra padaręs pa
žangos ne tik per šimtmetį, bet

Prieš oficialiai atidarant pa 
rodą, Michigan bulvaru įvyks 
milžiniškas paradas, kurio 
dalyviai suvyks į Soldier fie
ld stadijumą. Tenai bus atlik
ta atidarymo programa. Bus 
muzikos, dainų ir prakalbų.

Paradas prasidės kO.-00 ry
tą ties Chicago avė.

Kaip parade, taip ir atidary
ir per trumpesnį pereitą laiką, mo iškilmėse dalyvauja ir lie- 
0 ta pažanga visose srityse Į tuvių grupės.

ŠV. TĖVAS LAIMINO ŠIMTUS 
TŪKSTANČIŲ ŽMONIŲ

ROMA, geg. 26. — Šventa- palaimino tikinčiųjų minias, 
sis Tėvas Pijus XI vakar ap
lankė Šv. Jono Laterano bazi

siūbuojančias kai jūrą baaili- 
kos priešakio

lik, _ visų bažnyčių bažny- ™ ,la"Kiau kl,i'>
čią motina, kaipo maldininkas.! * . .

Vakare gi iš šv. Jono Lafe-Prieš 54 metus šioje bazilikoje 
Jo Šventenybė buvo įšventin
tas kunigu.

Po pontifikaiinių šv. Mišių
ir kitų apeigų Šventasis Tėvas žmonių dalyvavo.

rano bazilikos į Kolizeumą ir 
atgal įvyko milžiniška su re
likvijomis procesija, kurioje 
taip pat šimtai tūkstančių

CHICAGOJE
REIKALAUJA MAŽIAU

SIOJO ATLYGINIMO

Ulinoiso gubernatorius Hor 
neris kreipės legislatūron, 
kad ji pripažintų mažiausiąjį 
darbininkams už darbą atlygi 
n imą. Ypač tas būtina mote
rims ir vaikams. Nesenai įvy
kusiam AVashingtone guberna 
torių suvažiavime tą reikalavi 
mą pastatė pats prezidentas 
Rooseveltas.

NEGELBĖJO MOTINOS 
PRAŠYMAS

KATALIKIŲ MOTERŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Šiandien ir rytoj Chicagoj 
įvyksta Amerikos Katalikių 
Dukterų organizacijos suva
žiavimas, kurs šiandien rytą 
bus pradėlas iškilmingomis šv. 
Mišiomis švč. Vardo katedro
je.

ŽYDAI IR TAUTINĖS 
MAŽUMOS

LIETUVA NUGINČIJA 
SUTARTI *

KAUNAS, geg .27. — Lie
tuvos vyriausybė nuginčija 
pasirašytą su Vokietija slap
tą militarinį paktą, apie ką 
lenkai skelbia.

AVASHINGTON, geg. 26. — 
Senate ir žemesniuose kongre
so rūmuose pasireiškia reika
lavimas, kad iždo departamen 
to sekretorius Woodin atsis
tatydintų. Jis prieš 1929 me
tus per Morgano kompaniją 
yra pirkęs vienos bendrovės 
Šerų.

PANAIKINS AUKSO 
STANDARDĄ

NUBAUSTOS KALĖTI

AVASHINGTON, geg. 26. — 
Prez. Rooseveltas yra pasiry
žęs visą eilę vidaus uostų 
muitinių panaikinti.

PANAIKINS INDIJONŲ KO
MISIJŲ BOARDĄ

AVASHINGTON, geg. 26. — 
Prez. Rooseveltas planuoja 
ekonominiais sumetimais pa
naikinti indijonų komisijų 
boardą.

AVASHINGTON, geg. 27.— 
Prezidentui Rooseveltui pata
riant, kongresui įduota rezo
liucija, kad panaikinti šio 
krašto valiutai aukso standar 
d-o įstatymą. Bus parūpintas 
naujas valiutai pagrindas.

MAŽINAMOS IŠLAIDOS

Numatoma, kad Chicagos 
miestui už šiuos 1933 metus 
bus išlaidos sumažintos apie 
pustrečio milijono dol., palygi 
nūs su pereitų metų išlaido
mis.

SUOMIJOJ FAŠISTAI JUDA
I' - ■ " ■" ■ e

STOKHOLMAS, Švedija, Mrs. Mary Angelo ir Mrs. 
geg. 27. — Žiniomis iš Suomi- Eva Nielson pasiuntė savo du 
jos, tenai ima vis smarkiau
judėti naujai sudarytos fašis
tų organizacijos. Prieš fašis
tus atkakliai kovoja socialis
tai, bet be pasisekimo. Kai 
kur įvyksta susikirtimai.

Numatomi fašistų sukili
mai. Suomija nesenai pergyve 
no lapujiečių sukilimą prieš 
komunistus. Dabar fašistai 
veikia prieš visus socialistus.

Susprogdinta bomba užpa
kaly valgomųjų daiktų parduo 
tuvės, 943 No. State g»t.

jaunus žentus, kad jie sii ki
tų plėšikų gauja bendrai apip
lėštų vaistų parduotuvę, o jos 
pačios turėjo klausyti jier ra
diją policijos šaukimo.

Gauja puolė vaistų parduo
tuvę Brighton Park srity. Vi
duj rado kelis policmonus. Vie 
nas plėšikas nušautas, kitas 

1 sužeistas, o kiti paskui išgau 
dyti.

Teismas abi moteriškes pri
pažino kaltomis ir nubaudė ka 
Įėjimu.

Kriminaliniam teisme trva 
jauni plėšikai nubausti kalėji
mu. Vieno piktadario motina 
verkdama prašė teisėjo, kad 
jis pasigailėtų jos vaiko, kad 
jį paduotų policijos priežiūrai. 
Tas negelbėjo. Jie apkaltinti 
net 6 parduotuvių apiplėšimu.

BERLYNAS, geg. 26. — T. 
Sąjungos taryboje yra suma
nymas, kad žydus visuose kra 
štuose priskaityti prie tauti
nių mažumų ir kaipo tokias 
paimti savo glohjon.

Vokietijos vyriausybė sako, 
kad šis žydų klausimu suniUny 
mas yra daugiau kaip juokin
gas. Ji prieš tai kovos.

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ 
ŽMOGŲ

Trys plėšikai užpuolė vais
tų parduotuvę, 2356 Roose
velt road ir keliais šūviais mir 
tinai sužeidė viduj buvusį F. 
Thompsoną, 33 m. amž. Pik
tadariai pelnė vos pustrečio 
dolerio.

HAVANA, Kuba, geg. 27.— 
Išsiaiškino, kad šioje saloje 
sukilėliams prieš vyriausybę 
vadovauja amerikietis pulk. 
Ch. Muecke, 60 m. amž., kuris 
kitados tai pat kovojo už sa
los nepriklausomybę.

ORO STOVIS
CHICAOO IR APYLIN- 

KĖS. — Šiandien numatomo 
gražus oras; maža tempera
tūros atmaina.

y/f jii •, U »*'«' - > ' “'it



o

DRAUG XS SeNtadienis, gegužės 27, 1933

“DRAUGAS”

Išeina kasdien, į'šskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00, Pu

tei metų — 13.50; Trims mėnesiams — >2.00; Vienam 
mėnesiui — 75c. Europoje — Metams >7.00; Pusei me
tų — 14.00. Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą- 
Mna, Jei neprašoma tai padaryti lr nepn'siunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 lkl 12:00 vai.
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Except Sunday. 
SUBSCRIPTION8: One Year — >6.00; Six Months

— >3.60; Three Months — >2.00; One Month — 7 5c. 
Europe — One Year — >7.00; Six Months — >4.00; 
Copy — .03c.

Advertlslng in “DRAUGAS" brings best results. 
Advertlslng rates on Application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
PASAULINĖS PARODOS ATIDARYTAS

Šiandien iškilmingai atidaroma Pasauli
nė Paroda Chicagoje. Tai svarbus įvykis ne 
tik Chicagos istorijoj, bet ir viso šio krašto 
gyvenime. . . ' j j v*

Cliicaga — sulyginamai jaunas miestas. 
Šiandien atidaroma paroda minima 100 metų 
jo įsisteigimo sukaktis. Per vienų šimtmetį 
miestas išaugo į labai svarbų šio krašto ir 
viso, pasaulio punktų su netoli keturių mili
jonų gyventojų. Dėl to netenka stebėtis, jei 
visas pasaulis Chicagos paroda buvo sudo
mintas ir gana daug valstybių savo pavilijo- 
nus turi pasistačiusios.

Šimtmečio Chicagos augimas ir padary
toji pažanga labai gerai karakterizuoja šio 
krašto gyveninių. Nerasime kito miesto pa
saulyje, kuris taip trumpu laiku būtų išau
gęs į milžinų, visais žvilgsniais stebinantį vi
sų pasaulį. Tai aiškiausiai rodo Amerikoj ap
sigyvenusių žmonių darbštumų', energijų ir 
apsukrumų.

Chieaga šiandien yra vakarinių valsty
bių metropolis, viso krašto susisiekimo cent
ras. Ne tik pramonės ir prekybos žvilgsniu 
šis miestas svarbų vaidmenį didina, bet, rei
kia žinoti, kad čia yra garbių universitetų, 
kolegijų, muziejų ir kitokių švietimo ir kul
tūrinių įstaigų, kurios miesto gyventojams 
duoda ir garbės ir pasididžiavimo. Be to, 
miestas daro įspūdžio ne vien savo didumu 
ir žmonių nepaprastai dideliu judėjimu, bet 
taip pat ir savo išvaizda. Niekur kitur nera
si tiek daug ir gerų bulvarų, parkų ir par
kelių, kiek Cliicagoje. Tai duoda ir patogu
mų ir miesto išvaizdų puošia.

Negalima praleisti nepastebėjus to fak
to, kad Chicagos miestų išaugino ateiviai, 
dėl to jis ir vadinamas ateivių miestu. Čia 
ir lietuvių yra apsigyvenę daugiau negu pa
čiame Kaune, tad ir lietuviams teko suvai
dinti nemažų vaidmenį Chicagos augimo is
torijoj. Lietuviai aktingai dalyvauja ir pra
monėj ir prekyboj. Be to išstatė keliolikų

Vaižgantas

VIEN4 DIENĄ NEMAJONDOSE
(Tęsinys)

Dievuli tėveli, kas čia darosi anksti rytą! 
Pro atvirą langą įsirito banga balsų; mė
ginau suskaityti, keleriopų. Vienas, du, 
trys... dešimts. O kas ten suskaitys choro 
chaose, kiek ten asmenų gieda Juo pačiu 
ir ne tuo pačiu balsu! Čiulba, kliauga, 
Čirena, čirškia, švilpia, tiriliuoja, juokias 
ar verkia; o viską tiek aistringai, tekiuo 
atsidėjimu, iš tokio širdies pilnumo, kaip 
tik patį Aukščiausiąjį liaupsint. Lyg kas 
po pat langu būtų pastatęs ar medžius 
prikabinėjęs narvelių, pilnų giesmininkų.

Ne, netaip: rodės lyg palangėje me
dyje kalbėtų maišas, pilnas paukštyčių, 
trukšmaujančių, čerškančių, kaip ūžia 
tmkšmauja į sietų pagautas bičių spie
čius, ar giesmininkų parodoje, kur jų šim
tas sukabinėta sienoje nuo žemės iki lubip

Kuo jie vi. i vardu ir kokie jie rodos 
gražuoliai, elegantai, vikruoliai f Norėjau 
patirti, tik dar nepraskydusioje tamsoje 
jų nesimatė. Ir gerai: įspūdis liko dar di

bažnyčių, mokyklų, ligoninę ir visų eilę ki
tokių įstaigų, tuo būdu prisidedant prie kul
tūros kėlimo ir miesto puošimo.

Netrukus pradėsųue spausdinti dienraš
čio atkarpoje mūsų bendradarbio p. Prano 
Gudo rašinį, kuriame jis plačiai nušviečia 
Chicagos augimo eigų ir istorijų.

KOMUNISTŲ ŽVĖRIŠKUMAI

KUN, TAMO GASPARAI-r'in.ku" T7° gT"""' 
610 MIRTIES SUKAKTIS «U1 unw,r

Nors daug sykių kun. Ta-
“Kur sapnų grožybė, 
“Kur svajonės tos? 
“Niekas nshvilioja 
“Jau širdies šaltos”..

Liudas Gira

Pereitais metuis žaibo grei
tumu apibėgo Chicagos miestų

Komunistų valdomoj Rusijoj kova prieš 
krikščionybę ir kitas religijas visu smarku
mu vedama. A isas didysis Rusijos kraštas žinia, kati kun. Tarnas Gaspa 
per ilgus metus gyvena nepakenčiamų komu- raitis netikėtai tapo autoino- 
nistų slėgimų. Kiekvienų Rusijos dalį komu-,Liliu katastrofoje užmuštas, 
nistai savo žvėriškais darbais varu stumia Toji žinia pirmiausia pei- 
kraštutiniausian materijalizman. Neapykan- perrėžė širdį jo motinė 
ta prieš Dievų visur velniškai skleidžiama.
Tas daroma žodžiu, raštu ir darbu. Komu
nistų tikslas yra išnaikinti visus maldos na
mus, visų tikėjimų dvasininkus ir uždrausti 
žmonėms, kiek viešai, tiek privačiai garbinti 
savo Viešpatį Dievų. Pereitais metais iš Ma
skvos gauta žinių, kad komunistai yra suda
rę programų per penkis metus visam krašte 
išnaikinti visas religijas, ypač krikščionybę.
Vyskupas d’Herbigny dabar praneša, kad ko
munistai tos savo programos oficialiai ne
paskelbė. Tačiau ta programa neoficialiai vy
kdoma ir vykdoma remiantis iš anksto, ap
galvotomis judošiškomis priemonėmis.

Krašto gyventojai, kurių religinių jaus
mų iš širdžių niekas negali išplėšti, į komu
nistų šėlimų atsineša pasyviai. Jie yra be
ginkliai, nė mažiausias protestas, ar pasiprie
šinimas nėra galimas. Ginkluotos komunistų 
gaujos į tai tuojau atsako šautuvais ir dur
tuvais, baisiausiomis kankynėmis. Dėl Dievo 
ir tikėjimo šimtai tūkstančiai stačiatikių ir 
katalikų paguldė savo galvas. Tai išpažin
tojai. Jie pasirinko sau mirtį, negu Sutvė
rėjui nusikaltimų. Jie klausė Dievo, bet ne 
velniškos komunistų valdžios. Nors už tai už
mokėjo gyvastimi, bet savo vardus įamžino.

Komunistai žvėriškai elgiasi ir su kata
likų kunigais, stačiatikių šventikais ir kitais 
dvasininkais. Jie šaukia, kad reikalinga, gir
di, išnaikinti visus Dievo atstovus, tada ir 
pats Dievas’ išnyks. Taip gali šaukti tik bev 
pročiai. Ir aišku, kad komunistai ištikrųjų 
neturi sveiko proto. Tik beprotis ir sugyvu- 
lėjęs žmogus drįsta kovoti prieš Dievų. O jei 
komunistai nenori prisipažinti, kad jie yra 
bepročiai, tai jie yra dvikojai gyvuliai. Ar
šesni už šiuOs. Tai pragaro bernai.

Rasi, ir per skaudūs komunistams šie 
žodžiai, bet reikia atsiminti, kad milijonus 
žmonių išskerdė. Tarp nukentėjusių yra ke
liolika tūkstančių krikščionių dvasininkų, u 
tarp šių — daug vyskupų. Jų daugumų sta
čiai žvėriškai užkankino. Ir šiandien kasdien 
tie kankinimai ir žudymai vyksta. Tūkstan
čiai žmonių kasdien žūva Rusijoj, Sibire ir 
baisiose Soloviecko salose. Ir vis daugiausia 
už neprisidėjimų prie komunistų ir už Dievo 
garbinimą.

Rusijų valdantieji komunistai priešreli-

desnis, nes paslaptingesnis: lyg sodelio 
medžiai patys būtų giedoję Heliosui him
nų. Na, palaukite, pabaigs aušti — aš jus 
visus suskaitysiu! Ir šokau keltis, nors 
nedaug tegulėta, vos penketas valandų; 
čia buvo gana to. Turėjau gražių inten
cijų — su savo brevijoriaus “Aušrine” 
prisidėti prie paukščių choro, kad dau
giau būtų garbės Aukščiausiajam. Bet kol 
apsitaisiau, visiškai prašvito, ir visi pau
kščiai paukšteliai, lyg dirigentui lazdelė 
mostelėjus, ūmai nutilo.

O kas pasidarė? Pasimeldus, reikėjo 
darbo imtis, pasitiekti gerus pusryčius 
sau ir tiems, kurių dabar pilni lizdeliai. 
Ir švilpęs šnekutis, antai, snape neša kaž
ką riebų, drūtų — vienų didžiulį vabalų 
nutvėręs ar visą saujelę mažų prisigau
dęs? Ilgai sukiojos švaistės į visas puses, 
gudraudamas, kad kas ^nepamatytų, kur 
įlvs, kur jo lizdelis su vaikeliais: tos di
džiojo jo paslapties. Tačiau ar nusimahv- 
damas jau \ iską padaręs vaikams apsau
goti, ar pareikšdamas man pasitikėjimą, 
šmūkštelėjo į uoksą po stora beržo šaka, 
kaip tik man čia pat bestovint. Netokia 
pasirodė kielelė. Tai aukštai nutflpia, tai 
žeme pabėgėja, vis dairydamasi į mane,

lės.
Suskaudėjo širdis jo dviejų 

brolių — Jono ir Stanislovo.
Toji baisi žinia, pervėrė šir

dis kun. Tarno draugų kunigų, 
vienminčių profesorių Quigley 
seminarijoj ir studentų pasta 
į'Osios mokyklos.^

Galop, toji žinia, pravirkdi
no kun. Tarno draugus.

Kun. Tanias pasiekęs aukš
čiausi pašaukimų — kunigys
tę: pasiekęs pasitenkinimo sa
vo inteligentinių talentų — 
mokslų; pasiekęs sutvarkymų 
savo personalumo — charak
terį z ir sulaukęs vos dvideši
mts astuonių metų, sustiprė
jęs, apsišarvavęs, gatavas sto
ti į gyvenimo kovų — puft, 
kaip žvakės liepsna, išnyko.

Turime šiandie jo atmintį! 
Ar ilgai toji atmintis gyvuos 
mūsų mintyse, tų galime sprę-

mas yra sakęs, kad jisai ne
privalėjo gimti, bet tas nebe
pataisomas nuotykis įvyko Lie 
tuvoje balandžio 7 d., 1904 m.

Kun. Tanias su savim atsi
nešė į pasaulį didelį troškimų 
laimės. Kokios laimės, iš ko 
toji laimė padaryta, jos kie
kybės bei kokybės, buvo sun
ku suprasti. Tiek težinome, 
kad kūdikystėje kun. Tanias 
vis užsitarnaudavo vaikų tar
pe pirmesniųjų vietų; mokyk
loje vis siekdavo būti vado
vas moksle bei sporte; semi
narijoj vis būdavo pavyzdin
gas pamaldume ir elgesy ir ta
pęs kunigu, — iš sykio norė
jo patapti pirmesnėje eilėje. 
Kardinolas Mundelein, paste
bėjęs nepaprastus jaunojo kun. 
Tarno gabumus, paskyrė jį 
profesorium Quigley pradinė
je seminarijoj, kur mokytoja
vo ligi savo paskutinės die
nos.

Benagrinėjant kun. Tarno 
personalinį bei psichologinį bū 
dų, šiam rašytojui akyse pa
sirodo personalumas generolo 
Napoleono. Kaip Napoleonas, 
kun. Tanias buvo mažo ūgio. 
Abu buvo liesi. Akys tiesiog 
panašios — didelės ir pilnos 
jėgos perskaityti giliausias 
žmogaus mintis. .Abiejų kak
tos aukštos, labai inteligentiš-

Didžiai gerb. kun. Vincentas Kulikauskas, M. I. C., M 
rijonų Kongregacijos Provincijolas, kuris birželio 15 d. laiv 
“Aąuitania” važiuoja su Federacijos ekskursija į Romų. Pir
madienio vakare, geg. mėn. 29 d., Aušros Vartų parap. salėj 
įvyks gerb. Provincijolo išleistuvių puota, į kurių visi yra 
kviečiami.

nas Urba. Kai dulkės kata - kun. Tanias meilingai pasių- 
trofos vėju nusibloškė ir tyla sdavo, kiek galėdavo.
užviešpatavo, kelyje pasimatė Kaipo studentas Quigley pra
kraujuose tiktai kūnas kun. dinėje seminarijoj, kur pas- 
Tamo Gasparaičio ir sužeisti kui tapo profesorius, kun. Ta-

sti iš jo gyvenimo, jo darbų. ^)U turėjo stiprių viltį

Kad Katalikų Bažnyčia la
bai įvertino kunigo»Tamo nu
veiktus' darbus, jo atminti nė
ra abejonės. Laidotuvių prog-

viskų pergalėti — vienas kai
po kareivis, generolas; kitas 
kaipo kunigas, kareivis Die
vo armijoj. Tiktai viename

jo minėtieji draugai.
Taip pasibaigė kun. Tarno 

Gasparaičio troškimas laimės, 
troškimas tarnauti kitiems!

Atminsime kun. Tania Gas-

nias buvo visados pirmesnėse 
eilėse. Jo nepaprasti gabumai 
pasirodydavo ypač sugebėjime 
greitai atminčiai išmokti sun
kiausius dalykus istorijoj, ma
tematikoj, ir t.t. Kun. Tarnas

paraitį daugiausia tuo, kad stovėjo kaip vadovas visų sa

rainoje, kun. Taiųo karstas bu- j^yke jų nuopelnai^ skyrės 
yo nugabentas į Šv. Vardo ka-7 •

jisai turėjo nepaprastų, nesu
prantamų troškimų laimės. 
Tiek šis rašytojas gali sgky-

vo mokslo klasių. Mokykloje 
(Tęsinys ant 3-čio pusi.)

ą, kur, soleipnizuojant Je 
Ein. kardinolui Jurgiui Mun
delein, įvyko gedulo pamal
dos, dalyvaujant visai Quig 
ley pradinės seminarijos stu
dentijai, seminaristams ir ku
nigams, ir šiaip jau žmonėms 
lietuvių ir svetimtaučių. Savo 
eulogijoj monsignoras Pilypas 
Mahoney, Quigley pradinės se 
minarijos direktorius, apibu-

vienam Dievas leido' laimės 7 tas kun' Tan“> Jaim5s 
troškimais'šiaiilp pasaalvje Siek tlosklniaa <«P» iš

tiek' realizuoti; kitam - visai alK“uJan“’- kal »*»•
, gera darė. Jei jisai pagelbė- IlVe Į

jdavo savo mokiniui, jis būda- 
Bevažiuojant iš golto treni-p-0 begaliniai patenkintas; jei

motės, mirtis pasitiko kun. Ta'kokiam pavargėliui,Akelei-
mų Gasparaiti kryžkelvje, 4 . . , ., . ' v ' ' , iViui duodavo pagalbų, nuvezVOlOTb o TvrAYAinf 97 zl I x o «.?.valandų popiet, gegužės 27 d„.------——■
1932 m. Kito automobilis smo- |d“v0 1 J1’
gė į-kun. Tumo automobilį, palinksmintas; jei kokiam 
kuriame sykiu važiavo kun. i klierikui bei seminaristui rei- 
Pranas Jurgaitis ir p. Stepo- kėdavo piniginės pašalpos,

DANGIŠKASIS DVARAS

Kų tik iš spaudos išėjo nau
ja knygutė vardu Dangiška
sis Dvaras arba Šv. Liuitgar- 
'dos Malda, parašė Karmelitas 
J. B. R.

ginę propagandų plačiai veda ir užsieniuose. , nįstų propaganda yra įsiūbuota. Maskvos 
Tas daroma per apmokamus savo agentus, Į siaubūnai šiame krašte išlaiko visų eilę laik-
per palaikomus laikraščius. Ypač tuo e kraš
tuose jų propaganda yra plačiai praplėsta, 
kur jie turi diplomatinius santykius. Tačiau 
ir į kitus kraštus jų agentai stačiai per peilį

raščių. Jų pareiga čia dumti darbininkams 
akis, biaurioti religijų ir burnoti prieš Dievų.

Štai ir svarbu, kad šio laisvės krašto 
piliečiai daugiau budėtų ir sukoneveiktų žvė-

verziasi. Ir J. Valstybėse priešreliginė komu- j riškų komunistų veikimų.

vis eiliodama, kad jų pasekčiau, aišku, 
tolyn nuo jos lizdelio ir vaikų. Ak, tu 
kytreiva! Ji neišsidavė iki galo ir man 

i matant niekur nejlindo. Patvaresnė už 
šnekutį.

Zuja, bėginėja paukštytės po žolėtų 
pievų, skraidžioja šaudo ore, gaudydamos 
museles. Yuiandų antrų pusryčiavo ir ka
žin kur dingo. 'Tur būt pogulio sugulė ar 
džiaugias savo šeimynėle salionuose.

Giesmininkams nutilus, ūmai ir neti
kėtai lyg su yla pervėrė klausų, rodės, 
brutalus, visai ne į akordą ryto koncer
tui, riksmas. Kva-kvaą, kva-kva-kva! į- 
žago tylų višta, padėjus kiaušini. Jautei 
jos gimdymo skausmą, laimei, neilgai te
trukusį, o paskui triumfo skelbimą, pakar
totinai. Tačiau joks muzikas nebūt pasa
kęs, jog ir tai ne į ryto akordą. Kaip ti!: 
to reikėta kontrastų harmonijai.

Jai nutilus, pasigirdo plonutytis kū
dikiškas šunyčio pasiskundimas, kad jam 
rytą darosi vėsu, o mama kalė kažinkur 
dingo ir jo nebešildo. Ir taip gaili to ma
žiuko, nors šokęs bėk pasiimti ant rankų, 
priglausti prie savęs, sušildyti ir numal
dyti... X

Šiaip-taip, šiaip-taip; šit..., šit..., šit...

Tai bernas išėjo į sodą šėko pasipiauti 
arkliams, kuriems teks mėšlo vežimai trau
kti. Na, ima ir žmonės eiti savo pareigas, 
bet tai jau nebe taip įdomu. Bėgsiu pau
pin dar ko nors biologiška pagauti. «

Atsisėdau aukštame kriaušiuje ir ra
šau, rašau, nč nepajudėdamas. Tik žil-žil- 
žil, lyg būtų mane žąsiukai apspitę. Ap
sidairiau, ėgi jų ganomasi net antrame 
plataus Nemuno krašte. Tai vandeniu a- 
tėjo toks aiškus jų balsas. Įsiklausiau ir 
ėmiau vaizduotis gimtojo savo kluono vai
zdų, kur moteriška į kūdrą iškratė visa 
anderių žilių-žąsyčių. Ot, būdavo muzika 
— nieko malonesnio nebeišgirdau nė sim
fonijoje! Tiek ten raminančios nuotaikos, 
pilniausios laimės ir pasitenkinimo.

Įsižiūrėjau į pulką, o tas pulkas ėmė 
plaukti skersai Nemuną tiesiai į mane. 
Mažiukai yrės taip lengvai, lyg nė justi 
nejuto smarkios srovės, kuri bet ką nune
ša. Lydi žąsinas ir keturios žąsys. Išlipi
mas ekspedicijos. Pirmą generolai sustojo 
sargyboj ir laukia. Paskui juos už kits 
kito, už kits kito žąsyčiai kabinas stataus 
kriaušiaus ir sklinda po pievelę. Aš sė
džiu aukščiau. Jie manęs nežiūri. Užtat 
viena senė atsistojo sargyboje vaikų iš

Viršminėta knygutė patar
tina visiems įsigyti, tenai ra
site daug naudingų pamoki
nimų, puslapių 413, kaina tik 
10c., užmokestį galite siųsti 
markėmis (stamps).

“DRAUGAS” PDB. GO.
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,

CHICAGO, ILL.

I
mano pusės. Ir stovėjo stovėjo, kaklą, kai 
vėzdą, aukštyn iškėlusi, akių nuo mani 
neatitraukdama. Man matės labai ilgi 
truko, kol senė įsitikino, jog aš niet 
bloga joms nerengiu, ir pasikliaudami 
sargyba, ramiai sau įsižiūrėjo į atlik 
kelionę per Nemuną. Žiūrėjo ir žiūrė, 
visos keturios, žąsinas ir žąsys. Ir mt 
buvo aišku: jie Nemuno romantikai, įt 
mylėję jo vandenį, jo krantus, jo šlaitu 
O jaunimas lesa, tik lesa. Pagaliau, vi 
sutūpė pokaičio, virškinti. Neilgam: ja 
nas skilvys tuojau viską suvirškino, 
vėl žąsyčiai paplito po dirvonėlį. Atsira< 
tarp mūsų abipusė simpatija: nian bui 
gražu, o pulkeliui buvo ramu ties žmogų 
būti. r

Nejaugi tie mieli žiliukai virs balt 
mis žąsimis ir savo buvimą pabaigs ord 
nariškai dideliame kurio vokiečio pib 
per šv. Martyną?

Turtingi įspūdžių, klebono sočiai pi 
vaišinti sugrįžome į miesto prozą.

(Pabaiga)
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rių, kuris pradėjo mums gerą 
daryti, bet Aukščiausis pano
rėjo jam nei vidurio nei galo, 
bet tiktai pradžią pasiekti.

Gabusis anglų poetas Ed- 
niund Spenser šimtais metą 
atgal rodos šiaip išrašė kun. 
Tarnui epitapą: —

“He tliere does now enjov 
eternal ręst

“And happy ease, wbicb 
thou doe-it want and era ve

“And furtber from it daily 
• wanderest.
‘ “Wbat if some little pain 

tbe passage have,
“That makes frail flesli to 

fear tbe bitter wave,
“Is not sbort pain. well 

borne that brings long ease

KUN. T AMO GASPARAI6IO lą ir matematiką. Studentai 
MIRTIES SUKAKTIS į labai kun. Tarną pamėgo.

Lietuviams tiek yra pasita
rnavęs, kad jis išbuvo kaipo 
liglaikinis vikaras Dievo Ap
vaizdos parapijoje kunigui I- 
gnui Albavieiui ir Šv. Antano

“And lays the soul to sleep 
in quiet gra ve?

“Sleep after toil, port af-
ter stormy seas,

“Ease after war, deatli af-
ter life, does greatly
pi ease.”

Stasys Pieža, B. A.

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ
J. Poška

Kan. J. Tumo-Vaižganto mi 
rtis — tikrai skaudus įvykis 
Lietuvių tautos gyvenime. Kai 
po rašytojas, jis buvo jauno
sios Lietuvos mylimas, už sa
vo nepaprastai vaizdžią ir le
ngvą plunksną.

Džiaugiuosi, kad esu vienas 
iš tiį laimingųjų, kurie turė
jo progos pažinti velionį as
meniškai.

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

buvo draugingas, ir linksmas,
. . , . Į©***'** 11 te?v • xx.ilianu
ir 30 draugai-studentai mėg-l „ •• • T11. . ,,, ' .. * parapijoje, Cicero, Illinois, kle-
davo ji vadinti “Cecil , “To- , - , ir -y.•’* ’ bonui kun. H Vničnnni.
nuny. ’ ’

Kaipo seminaristas Šventos
Privačiame gyvenime kun.

,r .. . .. . Tanias neturėjo nei vieno prieMarijos seminarijoj, Munde- v v r ,• so. ipac buvo mylimas kun.lem, Illinois, kun. Tarnas bu- ,, , T ,’ , . . „ . klebono Igno Albavieiaus, kun.vo pavyzdys visiems. Pirmas' , » TT , - ,
, , ... . . piot. Boleslovo Urbos, ir kitų.- Prieš tris savaites J Ta-buvo atsikelti, nes jo priežiu-, m , i u.

. U Kunigas lamas savo pasku-1 nuškevičius Jr rodė Dipvoroj buvo varpas prikėlimui .. , u kcvmius, ur. roue, me\o
, . . 1 \ , v. . itinese dienose norėjo įšpleto-semmanstų; pirmas koplyčioj, L- * _ ..., , - v L-v- tl savo troškimą laimes lite-nes buvo nuolatinis s v. Mišių'_ mJ . . , , , * raturoj. Taigi užsiimdavo ra-

tarnautojas; pirmas valgyklo-.* • , .. . , . .
K nes buvo patarnautojas'“f n ska,tymu klaalnll! ra' >»n> “'«! žmoni,, pa-
prie kunigų ir jTzuit, prote-C' pamėgęs ,r Lmtuvo, 8,ebėjau ir velionį Vaižgantų.
šorių stalo; pirmas sporto tro.1*“5^^ “4,ro"'’ '»» k^u neži
niruoMse, nes mėgo sportų. , Pinojome kad jis jau miręs,

m 1 U’ko anglų kalba parašytą juo-Kadangi kun. Tarnas buvo di-i, • n™ T ,... ... ikingą ppemą, “The Loocky

Apvaizdos parap. salėje, kin
tamuosius paveikslus. Rodant 
iškilmių vaizdus iš Kauno, 
tarp kitų didelių žmonių, pa-

dis amatorius knygų, jisai ta
po paskirtas seminarijos mo
kslo fakulteto bibliotekos už
vaizdą.

Kunigu tapo įšventintas ba
landžio 6 d., 1929 metuose, 
Mundelein, Illinois.

Kunigystėje Tanias negalėjo

Lietuviški bolševikėliai tur-Doek”. Savo knygyne buvo
pririnkęs įvairiausių knygų, j_lku^ nuliūdo, išgirdę, kad Tom 
vairiomis kalbomis. Ypač bu- Mooney pagaliaus išteisintas, 
vo didis rinkinys knygų apie
istoriją — Bažnyčios ir tautų.!
Matomai, kun. Tarnas žadėjo 
kada nors tapti istoriku.

Kun. Tarnas turėjo nepapra
užimti parapijos darbų, nes,stų troškimą laimės, bet šiame 

. kardinolas Mundelein paskyrė Į pasaulyje pabrėžė tiktai pa

Tai juk materialis nuostolis 
jiems. Mat jam besėdint kalė
jime, jie. turėjo gerą progą ri
nkimui aukų. (O kaip jie my
li tai!)

Pereitą sekm. vienam lietu
viškam piknike mergina (kaip

I ,j rs a *--v> v s <a vca a. JL/* *

/ jį profesoriauti Quigley kole- virsiu tos troškiamos .laimės. Į tek\suzl”°tl’ v,ena lš Chipa
gijo j. Čia mokytojavo, dėsty- Atminkime kun. Tarną, kaipo ^oa l’^’iskų bolševikehų šu-
damas istoriją, gamtos moks-'jauną kunigą, jauną profeso-1 ) paėmus, geriau sakant
- “apsiginklavus”, aukų rinki

mo pabūklais — “medžiojo.’
Road Mapto Chicago’* W orld’s F air Girdi, draugai ir draugės! (ir 

kad matytumėt kaip gerai iš
simokinus, tą širdį “graudina
ntį” maldavimą) Aukokite, 
kas kiek išgalite, kad galėtu
me vargšą Tom Mooney iš ka
pitalistų nelaisvės išimti ir t.t. 
ir t.t.

Bet labai prastai tas biznis 
jai sekėsi, prisipažinsiu, net 
gailėtis pradėjau, kad vargšė 
netik nieko neuždirbs, bet nei 
sau ant gatvėkario nesurinks.

Fonrteen major hlghmays 
dlstance of sevsntyflT. mil

O dabar truputį apie “gri 
norius.” Mačiau būrį jaunų 
vyrukų — visi iš Lietuvos ne
perseniai atvykę, pasigėrę tarp 
žmonių stumdosi, blevyzgoja.. 
Pašaliniai Žiūrėdami į juos pa 
sipiktina ir įgauna nuomonę, 
kad žmonės atvažiavę iš Lie
tuvos yra tamsūs ir neišma 
nėliai.

B h A TT b X S

Soldier Field Where Chicago’s World’s Fair Opens Saturday

Chicago will open her second World’s Fair Saturday morning 
promptly at 10 o’clock. Above is shovn the interior of Soldler Field 
stadlnm vhere the colorfol opening ceremonies vili take place. The 
stadlum has a seating capacity of 125,000 and every seat viU be fiUed

nrhen the dedication tekės place about noon saturaay. at tne įeit u 
ihovn Rufus C. Davės, presidont of A Centnry of Progresą, vho vili be 
.n charite of the opening ceremonies. At the right is Maj. Lenos B.

Enchanted Island, Five Acres of Make-Believe Fairyland, 

Is Big Attraction for Children at Chicago’s V/orld’s Fair

Chicago, Aprii 00.—a flve- 
aere land of make-believe 
where thonsands of children 

may play in a story-book sotting 
vbile their fathers and mothefe are 
seeing the sigbts at the 1933 World’s 
Fair is rapidly taking form on the 
grounds of A Cer.tury of Progresą 
Exposition.

It is the Enchanted Island, the 
ofilcial c'nildren’s development lo- 
cated on Northerly Island between 
Lake Michigan and the lagoon, vith 
the Electrical building on tho north 
and the Horticultural building on 
the South.

An enormons wooden soldier, a 
sailor vhoae arms revolve vith the 
vind, a wooden Indian, a strav man 
and the Tin IVoodman from the 
Wizard of Oz, eacli twenty feot bigh 
and painted in gay colcrrs, are among 
the flgnres that will greęt the eyes 
of the youngctcrg as they enter the 
Enchanted Island.

A colossal umhrolla 21 feet high 
and 60 feet in diameter, constructed 
of steel, plywood and brightly col- 

, ored canvas, irill rise as the centrai
feature of tbe main entrance.

Three of the many attractions wbich wlU bo fonnd i At the top is Noah's Ark, to the left the Oiant Tin 
this year on Enchanted Island, the children’* fairyland Soldier, and at the bottom. right, ls the Giant Bad 
*t A dantnse of Progreso—Chicako’s 1033 World's Pair. J Coastor Wa*am

Three Unuaual Featnres
Just outside the main entrance will 

be three unueual attractions—a mar- 
ble shop, a giant coaster 5yagon and 
a toy shop.

In the marble shop, children may 
learn how marbles are made. Tlie 
front window will be built of two 
thieknesses of plate glass with bright
ly colorcd marbles between. An 
enormous marble six feet in diameter, 
representing a globė with the various 
oceans and continents, will surmount 
a vertical pylon at the entrance.

Looming neit to the marble shop 
will be a giant red coaster wagon, 
35 feet long and 15 feet high, with 
wheels 9 feet in diameter. A hugo 
flgnre of a boy will occnpy the 
wagon. A plate glass enelosure will 
be constructed in the body of the 
eoaster wagon in whleh sssembled 
coaster iragona will be oA sale.

Adjolning the wsgon will be the 
toy shop, housing a complete collec- 
tion of mechanical and other types 
of toys. Some wi11 be on eihibition 
only, and others will be for sale.*

Has Model Nnrsery
A model nnrsery and kindergarten 

for ehildren from two to tis years 
of age rrtll bo honsed in a building 
erected for this pnrposo. Appropriate 

'forms of odncational and recreational 
aetivltiet will be p-ovided both in- 
doors and ont. Food will be pre- 
pared by a complete dietltian and 
wUl be served attraetirely.

A soo and a model farm inhabited 
only by baby snlmalt «iU attract 
many young natūralisto.

A Msgic Mountsin, 80 feet high, 
will rise from the center of a eir- 
cular eonrt. It wHl be snrrounded 
by water and there iriU be a bridge 
and Some emali boata to reach the 
mountain. Tho boato may oali tho 
moat snrronnding tho nsonntoin, and 
will bo oide-wheelers, propelled by 
boy or giri power. The wstor ls to
ko only 80 lnehes doop.IU. *
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PRANAS E. GALINIS KĄ RAŠO MŪSŲ GAZIETOS palydėjęs namo savo dušę Ku-į — Nieko, mamyte. Naktis

----------- lnytę, traukiu į namus. Netoli šviesi, sėdžiu ir žiūriu į gra-
“Šįmet (1932 m. prof. Ka- Į savo namų žiūriu ant savo po 'žųjį mėnulį, — atsako Ena.

sušuko moti-
, ------------r-------------------r- žųjį mėnulį, -

n.p.) rugp. mėn. Čikagoj buvo rčių su vaikinu sėdi Ena Svir-' — A, taip!
SEKMINĖS siaus Evangelijų, Sakranien
_______ tus dalinti ir priimti visus į

Kristus savo žodį išlaikė. Jis Bažnyčių, kurie įtikėjo, 
savo Apaštalams dažnai žu- j Sekminės yra trečia didžiu- 
dėdavo, kai Jis nueis pas sa- i le bažnytinio meto šventė, ir 
vo Tėvų, atsiųs jiems Palink-1 pavesta Šv. Dvasiai, Švenč. 
smintojų-tiesos Šv. Dvasių. Se- Trejybė.; trečiajam ^Ąsmeniui, 
kminių dienoje Jo prižade j i - į“ Viešpačiui ir gyvybės Da
mas išsipildė. Apaštalai ir ki- vėjui, Kuris paeina iš Tėvo ir 
ti tikintieji buvo susirinkę Je- Sūnaus, Kuris sykiu su Tėvu 
ruzalės vienoje vietoje ir tę-'ir Sūnumi yra vienodai ger- 
sėjo maldoje, laukdami Kris- Juanius ir garbinamas” (Symb 
taus pažadėjimo, ūmai pa i- iNik.). Sekminių šventė prime- 
girdo iš dangaus balsas, kaip ; na mums Šv. Dvasios pasiun- 
galingo pučiančio vėjo, ir Šv. tinybę, Kristaus Bažnyčios i- ' 
Dvasia ugnies liežuvių pavy- kūrimų, ir išsiplatinimų, ku- 
dale nužengė ant jų ir pripil- rios tvarumas tęsis iki pasau- 
dė juos savo malonėmis. lio pabaigos. Mes esame lai-

Apaštalai gavę Šv. Dvasios , mingi gyventi šiuo malonės

pavogta daugiau automobilių, plytė,
nei jų parduota. Pavogta 3,- 
375, parduota 2,255.”

(“Ž. P.”)

Staiga atsiveiia l'runto na. Kuo greičiausiai varyk tu
langus ir Svirplienė iškiša 
lvų.

ga- savo mėnulį namo, o pati marš 
į lovų. Gud nait!

t.

apšvietimų ir tiesos aiškų cu- 
pratimų, pradėjo savo apašta-

laiku ir prigulėti prie Kris
taus Bažnyčios, kurioje Šv.

liškų pasiuntinybę, skelbti Kri Dvasia nuolatos gyvena ir tei- 
------- -------------------------------  kia žmonijai atpirkimo vai

sius.
| Sekminių dienoje, birželio 4 
d. ŠŠ. Petro ir Povilo bažny
čioje prasideda 40 valandų at
laidai. Išganytojas esantis Šv. 
Sakramente viešai bus įstaty- 

; tas per tris dienas monstran- 
: vijoje ir teiks savo malones 
j tiems, kurie su gera širdimi 
prie Jo artinsis." Todėl visi, 
pirmiausia tie, kurie mylite 
savo Išganytojų naudokite Jo 
malones, ir tie, kurie e. ate 
nuo Jo atsitolinę, ateikite ir 
parodykite savo sielų, kaip ji 
labai daugelio nuodėmių yra 
sužeista ir maldaukite, kad 

i Jis ja padarytų sveika, kol 
I dar yra duotas jums laikas 
grįžkite prie Jo visa savo šir
dimi, o Jis suteiks malonų at-

Modemiškų Laikų 

Patogumais Įsigykite

ELEKTRIKINI&

Šaldytuvą
IŠ PEOPLES FURNITURE

Krautuvių

UŽ NEGIRDĖTAI MAŽĄ 
KAINĄ!

Standard padarymo Šaldytuvai 
verti $123.00 Čionai parsiduo
da tik po

Norge Refrigeratoriai po

*99.50
Spartan Refrigeratoriai

*99.00
Gibson Refrigeratoriai

*89.50
Apex Refrigeratoriai

*79.00
Majestic Refrigeratoriai

*69.50
Ir daug kitų žinomų i&dirbya- 
čių Refrigeratoriai čionai par
siduoda mažiausiomis kainomis. 
Matykite tuojau! t

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖSE

2536-40 W. 63rd STREET
Hemlock 8400

4177 83 ARCHER 4VE.
Lafayette 3171 

Chicago, III.

Kauno “Forum” eina filmą 
‘‘Kai moteris nugali vyrų”. 
Filmus turinys ir mintis labai 
graži. (“D. N.”)

‘‘80,000 Lietuvos’ ūkininkų 
statydami vienų į pienines ga

ivu 30,000,000 litų”. (‘‘D. N.” 
arttgalvis)

A. L. K. Studentų Organizacijos centro iždininkas, Bos
ton Latin School mokytojas, žinomas filologas, ‘‘Darbininko” 
artimas bendradarbis, buvęs Federacijos centro narys.

Prašau Į Mano Kampelį

—---------- Rašo prof. Kampininkas-------------------

veiki f
Ena, kų tu čia taip ilgui

1 ’l ATI N KITĘ “ DBA UG Ą ’ ’

b U

Einu anų dien gatve. Sutin- | 
ku Meimę Šiltanosaitę. Už ra
nkos laiko girtų vaikinų.

— Na, kur dabar eini su 
tuo šiaučium? — klausiu jos. ! 

— Einame užsakus paduoti,
— atsako ji.

1— Kaip tu drįsti tekėti uz 
tokio girtuoklio, — pradėjau 
jų barti.

— Tyčia nugirdžiau, — at
kako ji. — Matai, blaivas jis. i 
biaurybė, į mane nenori nei1 
žiūrėti.

Praeitų trečiadienį po deito,

w.i

U s.
OtPOŠifARl

T

Nuo Sausio Pirmos Skaitlius ati
darančių Taupymo Sąskaitas Dro- 
vors Batikoje žymiai padidėjo. 
Ypa'inga likvidacija ir tikras, nuo-

. širdus patarnavimas karakterizuo-
ja Drovers Bankas.

Kalbame lietuviškai

NATIONAL BANK 
TRIJSTČSAVINGS BANK

HALSTED IR 42-RA GATVĖ

Bankines valandos: kasdien nuo 9 ryto iki 4 vai. po piet. 

Subatoj nuo 9 ryto iki 2 vai. po piet.

KELIAUKITE TIESIOG j KLAIPĖDA
(BE PERSĖDIMO)

Su Smagia ‘‘Draugo” Ekskursija

GRAŽIUOJU SKANDINAVŲ AMERIKOS LAIVU

FREDERIK VIII
I

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

BIRŽELIO 3 DIENĄ

Kai kurios moterys visokius žino durims atidaryti, kad po- 
žibučius kaišioja į galvos plau nas he jokio triubelio galėtų 
kus. Žiūrint į jas ateina to-j išlipti. Kiekvieno limuzino iš- 
kia mintis. Tegul jau bent nuo laikymas Dėdei Šamui į 
galvos šviečia, jei galvoje ta- į metus kainuoja nuo 300 iki 500 
msu. dol. Šoferiams ir lėkajams taip

pat Dėdė kiekvienam moka į 
metus nuo 1,200 iki 1,500 dol.

Dabar raginama pradėti va
jų, kati Dėdė panaikintų tuos 
limuzinus, šoferius ir lėkajus. 

j Mano rokunda, toks žygis, gal, 
; būtų labai radikalnas. Jei mū-

Gustonys (apie Panevėžį).leidinių ir sveikatų bei rainy- o . ,. . , , ,•' .. .. .... Seniau naktį einant keliu, ge-bę jūsų sieloms. Atlaidų metu , . ’ vram nr hn<ram žinomu. wi na-
tikimasi svetimų kunigų lie
tuvių ir svetimtaučių. Galėsi
te pasirinkti sau nuodėmklau
sius.

ŽINELĖS

ram ar blogam žmogui, jei pa
sitaikydavo susidurti su ko
kiu stulpu, tai dažniausia nu
kentėdavo kakta arba nosis.
Dabar kitaip. Visi kelio ro-
dykliai iš po nakties būna nu- S1* germano ponai nenori pė-

X Šį sekmadienį, gegužės
28 d., 6 vai. ruošiama skani 
vakarienė “Fish Fry” ir šo
kiai grojant “Blue Birds” or
kestrai. Ekspertai žvejai, su
manios šeimininkės, skanaus 
alučio dirbėjai išsijuosę dar
buojasi, kad svečius gerai ir 
sočiai pavaišinti. Gero pasi
sekimo.

X Pereitų sekmadienį, gegu 
žės 21 d. namuose L. ir V. 
Sorokų ir P. ir M. Aitučių, 
1513 Palmer st., Roekford, III. 
intronizuota Švenč. Jėzaus Ši
rdies paveikslas. Abi šeimos 
gyvena tame pačiame bute y- 
ra pavyzdingos ir sektinos. Jė
zaus Širdies paveikslų intro- 
nizacija plečiasi Rockforde. i 

| X Ateinantį penktadienį, bi
rželio 2 d., 7j3O vai. vakare 
įvyks pamaldos prie Švenč. Jė 
zaus Širdies. Prašoma nepa
miršti.

t X Kitų sekmadienį, birželio1 
4 d. (Sekminių dienoje) So- 
daliečių, visų mergaičių ir mo 
terų įvyks pirmose Mišiose be
ndra Komunija.

į X ŠŠ. Petro ir Povilo mo
kyklos mokiniai uoliai rengia
mi prie užbaigimo mokslo me
tų vakaro. Laimingo pavyki
nto. R-i®.

si i-j darbų eiti, arba po for- 
dukų sau nusipirkti, Dėdė ga
lėtų įtaisyti vienų didelį bu- 

Mano ir jūsų Dėdė Šamas,1 su vįeflU šoferiu, kuris vie- 
sako, Vašingtone kasmet laiko ' . žygiu 8urinkę3 tu05
30 ekspensyvų limozinų dide-1. , . . , ,

a- v t , - i darbų nuvestų ir po darbo
liems guvermano ponams; kai .
kurie jų tini net po du limo- 1 "omus i^otų. Ir ponams 
zinu. Prie kiekvieno limozino 'būtų vigada ir Dėdei maži ek- 
būna po šoferį ir lėkajų limo- spensai.

kentėję. Vadinas, stulpai neat
silaiko prieš kaktas ir nosis.

i»
'/j

GARSINKINTES
“DRAUGE0

AMERIKOS LIETU VIII EKSKURSIJA
J LIETUVĄ IR ROMĄ

(PER CHERBOURGĄ)
GREITUOJU IR GRAŽIUOJU LAIVU

Aquitania
1933 -- Šventaisiais metais,

BIRŽELIO—JUNE 15 D.
Gerb. KUN. DR. JONUI NAVICKUI, M. I. C. vado

vaujant. Ekskursijų rengią A.L.R.K, Federacija.
Ekskursantai aplankys — Šv. Teresė# šventovę, stebuk

lingąjį Liurdą, Romoje Šventąjį Tėvų ir Lietuvą.
Su šia ekskursija važiuoja ir J. E. VYSKUPAS PET

RAS PRANCIŠKUS BUČYS, M. I. C. į
Kas norės, galės važiuoti tiesiog j Lietuvą per South- 

amptoną ir London’ą, arba per Cherbourg’ą.

Vitais ekskursijos reikalais kreipkitis į

A. L. R. K. FEDERACIJĄ
2334 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL.

CUNARD LINE$
i -

Važiuoti tiesiog į Klaipėdų be jokio persėdimo, reiškia išvengti 
daug vargo, kliūčių, ypač važiuojant su šeimynomis, vežantis dau
giau daiktų. Tuo pačiu paremiame ir Lietuvos vienintelį uostų Klai
pėdų. Žinant, kad laivas “Frederik VIII” yra labai švarus, gražus 
ir su visais moderniškais įrengimais, dėl to ekskursantai turės sma
gių ir 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" LAIVAKORČIŲ SKYRIUS
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

b ..
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KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
RADIJO STOTIS AJJ

Rytoj, gegužės 28 <1., 7:3O 
vai. vakare, parapijos svotui- 
nėję įvyks puikus vakaras, ku 
rį rengia Visų Šventųjų drau 
gija. Tut visus kviečia atsila- 
nkyti ir pamatyti tų šaunų 
perstatymą “Spooky Tavern” 
(angliškai) ir “Jaunikio iš
sirinkimas” (lietuviškai). Įža
nga tiktai 25c.

X Visi cieeriečiai ruošiasi 
aplankyti kapus gegužės 30 
d. ir dalyvauti Labdarių Cen
tro piknike, kuris įvyks po
piet Vytauto darže.

Labdarių 3 kuopa piknike 
dirbs už baro.

Per Labdarių 3 kuopos su
sirinkimą išrinkti darbininkai 
dėl parapijos pikniko, kuris 
įvyks birželio IS d., Vytauto 
darže, taip pat kalbėta ir a- 
pie “Draugo” pikniką, kuris 
įvyks liepos 9 ei., Birutės dar
že. Darbininkų rinkimas palik
tas kitam susirinkimui.

nuėmė'* Komunijos grupės pa
veikslus.

-f-Birželio 4 ei. vakare mū
sų bažnyčioje prasidės iškil
minga novena prie šv. Anta
no. Noveną ves ir pamokslus 
sakys gerb. kun. Urbonavi
čius, Marijonas.

-f- Pamokslai ir novenos pa
malė'. os bus rytais po paskuti
nių Mišių, 8 vai. ir vakarais 
7:30. Visi naudokitės proga. 

Dabar visi tik kalba ir

BIZNIERIŲ IR PROFESI- 
JONALŲ GOLFO TUR 

NAMENTAS

tučio, kuris yra tikras lietuvis 
patriotas ir sporto mėgėjas. 
Be to, šis tymas yra finansuo
jamas ir valdomas lietuvių 
jaunimo organizacijos L. Vy
čių kuopos. Tymuose, kuri 
nėra lietuviško “influence”

Chicagos lietuvių biznierių 
ir profesijonalų tarpe yra ne
mažai golfininkų, kurių pir-

ruošiami" įū'ie parapijos” pikui-illias Siais nletabi tumanaiitM i mi ne tik ne lietuvių žaidė- 
ko, kuris bus birželio 18 d., I !vyko Pijusiame trečiadie-1 jų, bet daugelis ir tų pačių 

i„„ lietuvių yra pakeitę savo lie
tuviškas pavardes į žydiškas, 
lenkiškas, airiškas, taip, kael 
jokiu būdu negali atskirti, ku
ris yra lietuvis, kuris ne. Lie
tuvių vėliavos spalvomis jie • 
nėra patenkinti. Pasirodo, kad j 
airių žalia ir balta jiems la
biau tinka, todėl mūs lietuviai 
sportininkai ir vaikšto arba 
žaidžia apsikaišę airių spal-

Vytauto parke. |’w gra2‘an'e "Bi8 Rua” la“-
■ ke. Turnamento iniciatorium 

-Į- Benediktas ir Ona Jan- buvo p. Vitkus, kuris yra ne 
kauskai lėktuvu atvyks is lleb geras golfininkas, bet ir 
rian, Ind. į musų parapijos medžiotojas. Bet mušant svai- 
pikniką. Jie atveš didžiausį Jįnį -per vieną upelį jam ir 
gyvulį, kokio dar niekas nėra “žuvauti” prisiėjo. Tai paro

do, kad būti geram golfinin- 
kui, reikia ir “medžioti” ir 

draugija dalyvauja Pasauli- i žuvauti mokėti. Tą patyrė 
nės Parodos atidaryme. ’r Draugo redaktorius, ku

inai ęs.

Mūsų Lietuvos kareivių

|ris su dr. Vezeliu ir dar kaiivomis.
I raeitą sekmadienį le- j<urįaįs kitais ėjo lenktynių,!

Gerb. kun. J. B. Kiuris išva
žiavo į Rocliester, Alium, į 
Mayo Bros. ligoninę. Žada pa 
siduoti operacijai. Linkime 
kunigui Jonui greitai pasveik
ti. •

-j- Praeitą sekmadienį buvo 
pirmoji šv. Komunija mūsų 
bažnyčioje. Skaitlingas būrelis 
vaikelių džiaugėsi sulaukę pro 
gos eiti pirmą syk prie Dievo 
aukuro. Seselės Kazimierietės 
puikiai vaikelius tvarkė. Ačiū 
joms už pasišventimą.

-j- Popiet 3:30, klebonas vai 
kelius įrašė į škaplerius ir ro
žančių. Fotografas Bartašius

vas A ilius, pasijonistas, mūsų j{urįs įg jaugįau kirčių pa-’ 
j bažnyčioje pasakė du gražiu darys. Bef p Počulp, p. J. Ma- 
pani-okslu. jekevičius, dr. fe. Biežis, p. Pi-

-Į- A .Valančius jau grįžo variūnas, p. Bassner, dr. Rus- 
’ansilvanijos kraštų. Jis s<?H, dr. Zimontas, p. Vitkusn.

laimėjo ‘‘Draugo ’’ konteste
trečią dovaną.

/Valančius sako, būtų daug 
galima pasidarbuoti katalikiš
kos spaudos labui, jei būtų 
pasišventusių žmonių. Žmonės 
geri, laukia geros ir teisingos 
spaudos — knygų ir laikraš
čių. Deja, kad pas juos niekas 
neužeina su spaudos dalykais.

Anastazas žada ir toliau Ci
ceroj darbuotis spaudos 
kalais. Garbė Anastazui.

“storojosi”, kad jų kirčių 
skaičius būtų ko mažiausias.
Šias rungtynes laimėjo p. Po
čulp ir p. J. Mackevičius. Va
dinasi, Town of Lake ir AVest 
Side. (Girdėti, kad jiedu atski
ra i rengiasi persiimti dėl če-
mpijonatO). Bank. Julius Bre- į valstybių ir iš Lietuvos. Chi- 
nza (kuris ir solo pietų laiku j cag& yra didžiausias lietuvių 
dainavo), p. Petrulis, dr. Blo-' miestas pasaulyje. Čionai gy

Šiais metais, kada lietuviai 
(Chicagoje turėtų pasirodyti 
savo gabumus visose šakose, 
ypatingai sporte, pasirodo, kad 
nieko šioje šakoje ligi šiol nė
ra nuveikta. Kokį įspūdį mū
sų svečiai galės nuo mūs gau
ti? Dar yra laiko stoti į dar
bų ir lietuvių Sportą remti.

Pasaulinė Paroda
Pasaulinėj Chicagos parodo

je dalyvaus lietuvių iš visų

JONAS Č. MORKŪNAS

Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų Organizacijos Ce
ntro pirmininkas, Rocliester, N. Y., universiteto medicinos 
studentas, įžymus jaunosios kartos tautiško judėjimo vadas/

CHICAGOJE

rei-

VAŽIUOKITE PER LIETU
VOS UOSTĄ 

KLAIPĖDĄ

ŠVEDŲ
AMERIKOS

LINIJA
Is New Yorko
KLAIPĖDĄ

Per Gothrnfotrgą

GREITA
____ _ ___ KELIONĖ
■TUVĄ per ŠVEDIJĄ

^BALTASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 
PIGIOS LAIVAKORTĖS

IŠPLAUKIMAI Ifi SEK YORKO: 
I’ier 97. Kale W. 57th St.,

M. I.. KVNGSHOL.M Bližllo 3.
S. s. DROTTNINGHOLM, Birželio 12, 
M. L. GRIPKHOtAI Liepos »,
S. S. DROTTNINGHOIAI Idepos 13, 
M. L. GRIPSHOLM Liepos 27,

Dideli, balti lt gulbės laivai. Erd
vilą Ir Kerai ventiliuojami kambariai. 
KellonfJ rodomi Judomi paveikslai. 
IjiIvo orkestras duoda koncertus, bei 
griežia šokiams. Kelionė būna P"t 
trumpa, keliaujant “Baltuoju Švedų 
Laivynu.”

Informacijų ir laivakorčių kreipkis 
) Tamstos vietinį laivakorčių agentų, 
arba: Į g

SWEDISH AMERICAN LINE 
21 STATE ST., M AY YORK, X.Y. 
CHICAGO. ILL. IKI N. Mleliigan Avė. 
BOSTON, MASS. 10 State Mtrrrt, 
DETROIT, MICH, 73 Monro,- St.,

MONTRE.AL, OUR., CAN.
1410 Stanley St.

r
E X T R A

I

žis, dr. Kulis pasirinko “auk
so vidurį.” Jie jokio rekordo

vena daugiau kai šimtas tūk
stančių lietuvių, (daugiau ne-

nedvarė padaryti, bet tik žai-‘8u Kaune, Lietuvoje). Chica- 
dė, linksminosi ir kituose ge- S°je lietuviai turi savo ligo-

Skaitykite ir platinkite giau žaidėjų 

dienraštį “Draugę” 

remkite visus tuos pro* 

fesionalus ir biznierius, 

kurie garsinasi jame.

rų nuotaiką kėlė. Buvo ir dau 
bet jie tik IS

mnę, vienuolyną, kelis dien
raščius, dvyliką katalikišku

Metinės Sukaktuvės

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

VVEST SIDE

X Parap. darže vienas po 
kitam įvyks piknikai bažny
čios stogo lėšoms padengti. Bi
rželio 4 d. piknikėliui vado
vaus jaunųjų mergaičių soda- 
licija, o birželio 11 d. — Šv.

X Aušros Vartų parapijos Vardo dr-ja. Žiūrėsime, kurie 
pirmas pavasarinis piknikėlis) kuriuos “subytins.” Parapi-
bus savam Rūtos darže gegu
žės 28 d. Pikniko rengėjai yra 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų 19 
skyrius. Dėl įrenginio pikni- 
kėlio ir nupirkimo įvairių gra

duobių teišmušė, tad dėl tiek 'mokyklų ir bažnyčių. Cbicaga dovanų via nariai aukoja 
M (ir laikraštyje neapsimoka mi- l’ra lietuvių centras. Bet jau

nėti. Dr. Biežis ir dr. Rložis nim° Chicagos lietuviai kata- 
gailisi, kad gera kampanija likai iau neturi. J. J
juodu sulaikė nuo žaidimo 72 (

po 25c.
Prašome ir visų, pagal iš

galę, prisiųsti dovanėlių. Bus 
reikalinga prie bingo žaidimo.

jiečiai iš anksto kviečiami pa-
remti šiuos piknikus.

»
X Rytoj po sumos įvyks mė 

nosinis Federacijos skyriaus 
susirinkimas. Visi atstovai pra 
šomi sueiti į mokyklos kam
barį. Yra keletas svarbių da
lykų svarstymui. Draugijos, 
kurios priklauso Federacijai, 
prašomos šiame susirinkime į- 
nešti savo mokestį, kad sky-duobių. Jiedu liūdi, kad rei-: Rytoj Nativity vs Sk Brenden į Vukelich’ų šeimyna, 2314 W.

Ikėjo pasitenkinti 45-kiomis. j Gimim0 Panetes Švenčiau-i,23 pl? auk<į» «icdančiaE i rius turėtų teisę rinkti atstu- 
• „ „„„_ _______  . • kanarkas. Mažeikių šeimyna iVUs į būsima Federacijos kon--is. sios parapijos tymas rytoj, ge

gužės 28 d., žais prięš stiprų 
St. Brenden tymą, St. Ritas 
baseball parke, prie 63rd ir 

Lietuviai sportininkai, kurie 'western avė. 1 vai. popiet. Vi 
per dešimtį metų didžiuojasi si riuteriai ir “fanai” kvie- 
suv.0 sportu, ypatingai base- čiami atsilankyti. Bus du žai
bai!, šiais metais nuliūdo, kai dimai. > t

sužinojo, kad L. \ yčių Lyga, I Pereitą sekmadienį lietuvių 
kuri per kelis metus vedė vi- tymas pralaimėjo 6-3. Laimė- 
są reikalą, tapo panaikinta. Su tojai buvo St. Sabina.

BASEBALL
prisiuntė dovanų, kurios tin
ka prie naujo Rūtos darže šu
linio svečiams pavaišinti. Lau 
kiarna ir kitą parapijonų do 
vanų ir atsilankymo. Pelnas 
eina bažnyčios naujo stogo ap
mokėjimui. Rengėjai

vus i busimą Federacijos 
gresą.

X Lietuvių Darbininkų Po-

MYKOLAS ŽAGUNI3
Persiskyrė sti šiuo pasauliu 

Ki-RUžės 28 dienų, 1932; sulau
kęs 4 8 metų amžiaus. Gimė 
Panevėžio parap. VenstovISklo 
Viensėdyje. Amerikoje Išgyveno 
27 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Veronikų fr SvogerJ Pet
rų Pranckų, brolį Jurgį ir bro
lienę Albinų, o Lietuvoje tėvų 
Mateušų. seserį Viktorijų lr 
brolį Vladislovų.

Mielas broleli, tu pas mus 
daugtau nebesugrįši, o mes pas 
tave anksčiau ar vėliau nuka- 
liausirn.

Luuk musų p&s tave atm'nant 
Nubudę

Pranckų Avlmync.

tuo žlugo viena iš mėgiamiau-1 
šių lietuvių sporto šakų.

Dabartiniu laiku galima ra
sti lietuvių sportininkų tik ke
liose parapijose: Gimimo P. 
Šv. (Nativity), Nekalto Pras. 
P. Šv. (Imm. Conception), Šv. 
Jurgio (St. Geo.), Visų Šven
tųjų (All Saints) ir Šv. An
tano (St. Antlionv’s, Cicero). 
E minėtų tymų, Gimimo P. Šv. 
(Nativity) deda pastangų, kad 
pasirodyti kaip tikras lietuvių 
tymas. Mat, čionai .pasirodo 
“influence” gerb. kun. Bal-

Iš pradžios lietuviai gerai 
laikėsi ir penktoje permaino
je stovėjo priešakyje 3-0, bet 
kelios padarytos klaidos davė 
progos St. Sabina laimėti žai
dimą.

Nativity — 3
R

Beinoris C.
Rimkus SS.
Kum skis 3b
Krivickas LF
Cicėnas RF

Riordan 2b 
Macklin 3b 
Madigan RF 
Murphy RF 
Smith C 
Dennis P

Totais

0
1
0
0
2
0

1
1
0
o
o
1

6 7

NEDĖLIOJ, GEGUŽĖS 28 D. E X T R A

Dargi s 2b 
Karpis lh 
Raicis CF 
Remkus P 
Wilmanag P

2
0

1
0
0
0

0
o

o

o

H
1
1
1
0
0
o
1
o
1
o

E
9AM
o
i
o
I)
o
o
o
1
o

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS M0VIET0NE
NEPAPRASTA ftAVJAMYBt

<«■ *p1ellnk6g lietuviai. turėsime pro gųpirmlcjl papulti į kalbama* filmą.* — movletone. 
Tik pasiklausykite!

C -.?- Ll !‘”'i S^rni pažįstate 14 Jo rodomų paveikslų (•*Jonuką. ir Onutė” Ir kitų), Inta lietu
viškų filmų — garslnkalhj. Dar pirmas toks (vykia lietuvių istorijoj!

Ta filmą gaminama Lietuvai. Mūsų filn,Įninkąs C. G. Lukšis, perka vitaplione aparatų Ir pirmas IS- 
bandymas tų filmų, bus chieaglečlų nuotrauka “THE. OAKS" darže, gegužės 18 d.

Tai dienai ruošiasi organizacijos, veikėjai. artistai, publika, dėl dalyt avimo. “The Oalts” darias Ims 
lietntLskas HoUywood. Visi artistai, tįsi kalbėsime, dainuosime Ir vaidinsime.

Jstrlč,įlėkite! G.-gužč- 28, “Tite Oaks" darže (prie 119tli Ir AreheT Avė.), renkamės kaipo artistai — 
dalyviai, sarę nu-Ritmuoti ( plrmųJI lietin i Akų vlta pitone — garsiakalbi. Tegul Lietuvoje mato Ir kUn- 
sosĮ. kaip mes dainas dainuojame Ir kaip ntes a trolio mę!

Totais 3 5 4
St. Sabina — 6

R H E
Farrel CF 0 2 1
0’Conner LF 110
McCarty lb 0 10
McNicholis SS 2 0 0

litikos ir Pašalpos Klubo mė
nesinis susirinkimas įvyks se
klu., geg. 28 d., 1 vai. popiet 
Palulio salėje.

A’isi nariai malonėkite suei
ti. Turime daug dalykų svar
styti. Sekmad. birželio 18 d. 
įvyks klubo šeiminiškas iš- 
važiavimas-pikilikas. Komite

tas viską turi prirengęs. Įžan
ga į daržą dykai. Koresp.

ŽINIOS IŠ ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS, TOWN

OF LAKE '
SUGRĮŽO KUN. P. VAI

TUKAITIS

Gerb. kun. Pr. Vaitukaitis 
davęs Misijas per 8 dienas O- 
maba, Nebraska, sugrįžo. 
Džiaugiamės turėdami savo va 
dą ir visuomenės veikėją 
savo tarpe. Onutė

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Progress
FURNITURE CO.

Eina Didis t

IŠPARDAVIMAS
SIŪLOMA MAŽIAUSIOS 

KAINOS
Ant Pečių ir Ledaunių

Išvengk tą Baimę
Abejojimų veikti taip, kaip veikia 
tikri vyrai lr moterys — nėra rei
kalo kankintis nuo įtemptų nervų 
ir nusilpusios sveikatos. Didis Gydy
tojas Specialistas iSrado preskripcl- 
jų, kurių dabar vartoja tūkstančiai. 
Ji parduodama vaistinyčiose ir va
dinasi

Nusa-Tone
Kiekvienas butelis yra garantuotas
— vienas Doleris užmokės už mS- 

i neslo treatmentų. Nusipirk butelį 
-t ! Šiandien — nepraleisk vėl netniego- 
*- tas naktis. Jeigu po priėmimui tų 

tabletkų per dvideSlmts dienų bfl- 
i slte neužganėdinti, jūsų pinigai bus 

o sugrąžinti — Jus nieko nerlzikuo-
Jute.

LIETUVIAI!

Važiuokit Tiesiai i Klaipėda
Su Didele Vasarine “Draugo” Ekskursija 

Laivu FREpERIK VIII
Iš New Yorko Birž. 3, 1933

Nereikia nei virų nei pereiti parubežinj 
egzaminavimą iki pasiekiate KLAIPĖDĄ. 
Negali būt nieko lengvesnio ir patogesnio.

-Del platesnių informacijų,, laivakorčių bei užsakymų 
kreipkitės į “Draugo” Laivakorčių Skyrių,

2334 So. Oakley Avė.
ARBA

SCANDINAVIAN-AMERIGAN LINE
ISO X. IzvSalle St.

Chicago,BĮ.
248 WaMhlngtnn St

Boston,.M »š.š
27 Whltehall St. 
New York. N. Y.

Naujos mados, pilnai parceliuo
ti gesiniai pečiai, verti $50.00, 
čionai tik 1

Puikios šeimyniškos mieros me
talinės ledaunės, vertos $20.00)

p° $12.95
Lengvus Išmokėjimai pritaikomi 

pagal išgalę.

3222-26 So. Halsted St
Vedėjai: J. Kalėdinskas 

J. Romanas

Krautuvė atvira Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po piet.

«■■■■■■■■■■■»
; Reumatizmas sausgelt-
■ Ne^kankyklt. tnrų* .kana- * 

k mala. R«u mat lamu. Sausgėla, B
Kaulų Gėlimų, arba llėilungla H 

B — raumenų auklmu: na. .kan- _ 
B dėjimai naikina kūno gyvybę B

Ir dažnai ant patalo paguldo. B 
CAP8ICO COMFOUND mo- ■

B «tia langval praAallna rlrtml- _
■ nėta llgaa; mums Haadto dao-
_ gybė Amonių siunčia padėka- B 
" r ones paaraikų. Kaina Ida par g 
B paktą I6o arba dvi už |I.M, 3 
m Knyga: “lALTINI* TOJI- ■

KATOS“ augalai. gydytlM, kai. ■ 
| ■ na »• Mntų. _

B
■ Justin Kulis

»&• SO HALSTED BT. 
Chicago. BL



B DRAUGAS Šeštadienis, gegužės 27, 1933

—-

Aerial View of Chicago’s World’s Fair Which Opens Next Saturday

Thls panoramfc view of A Century of Progreso clearly vlsnalizes the magnltude of the Erpositton stretched 
along three milas of Chicago’s lake front. In the foreground is Northerly Island, at one end of which is the 
famed Adler Planetarium, and which is connected to the mainland by three colorful bridges. The spark-

ling lagoon is also spanned by the Sky-Kide, whose towers loom 628 feet in the air. The Fair with its 
startllng new architectoral features and vari-colored tapestry presents a vivid contrast to the toverlng 
skyscrapers in the background. The Fair site covers 424 acres of man-made land.

CHICAGOJE

ŠV. KAZIMIERO L. R. K. KAPINĖS
IKI ŠIAM LAIKUI PALAI

DOTA 16,554 MIRUSIŲ

Šiais metais sukanka 30 
metų, kaip įsteigtos ir pašve
ntintos Šv. Kazimiero kapi
nės. Vainikų Dienoje (Deco- 
ration Day) antradieni, gegu
žės 30 d., tų sukaktuvių pa
minėjimui bus kapinėse pa

maldos už mirusius, pamoks
lai su ypatingais pažymėji
mais, procesija; dalyvaus lie-

ir užrekorduota 1902 m. Ka
pinės pašventintos 1903 m. ir 
pradėta laidoti. Pirmas palai
dotas Šv. Kazimiero kapinėse 
a. a. Jonas Pupštas liepos 13, 
1903 m.

Taigi, daug kredito priklau

tuviai veteranai — kareiviai nusių lietuvių dėl nupirktos 
kapinėms žemės. Pyko ir nie
kino patį a. a. džiakonų kun. 
Kraučiūną, kad kapinės bus 
per toli, kad sukišęs lietuvius 
į pelkes. Tiesa, tais laikais kę

— išpildys kareivių laidojimo
apeigas.

Šv. Kazimiero kapinės yra 
pietų pusėje Cbicagos miesto 
(vadinamoj Mt. Greenwood)

lerių paaukota tautos reika- į eis prie šventos Komunijos to- si atsilankyti ir pasinaudoti
lams ir kultūrinėms lietuviu 
įstaigoms Amerikoj ir Lietu
voj. Kapinėms žemės yra da- 
pirkta, kad užtektų visam ši
mtmečiui plėsti kapines.

Kapinių fondu dapirktam ri
ky įrengtas parapijoms dide
lis ir modemiškai piknikams 
parkas — Vytauto daržas prie 
115 g., tarpe Crawford ir Ci
cero ave.

Prie kapinių ir daržo dirba 
nuolatos apie 20 darbininkų.so tų laikų veikėjui, rašt. Šv.

Martyno dr-jos, p. Iz. Nause- j Kapinių ofisas gerai įrengtas, 
dai. Jo iniciatyva Šv. Kaži- kartu padidintas. Kapinių 
miero kapinės laiku buvo su- j užveizdai pastatytas gražus na 
manyta ir įsteigta.

Pradžioje buvo nepasitenki-
mas.

Kun. A. Linkus

NAUJIENOS Iš VISI) 
ŠVENTŲJŲ PARAP., 

ROSELAND

je dienoje ir aukos savo mai- proga. Gal pirmas ir paskuti- 
das Aukščiausiajam už avo nis bus toks vakaras su tokia
vaikelius.

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARK
ŠV. VINCENTO DE PAULO 

DR-JOS SKYRIUS

se-

lias šiuo laiku pagamintas nau 
jas taksų taisykles, šis dar
bas buvo užgirtas narių ir bus 
varomas. J. L. J.

Labdarių Sųjungos 23 kuo
pa laikys mėnesinį susirinkimų 
gegužės 28 d., 1:30 vai. po
piet, parap. svetainėje. Visi 
nariai, visi darbuotojai prašo
mi laiku atsilankyti į šį susi
rinkimų, nes turime daug sva
rbų reikalų apsvarstymui. Be 
to turėsime prisirengti prie 

.kapų dienos rinkliavos ir pik- 
jniko, kuris įvyks tų pačių die
nų. Valdyba

~JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėlio, Seredos fr Pėtnyčlos - 

vakarais 6 Iki 9
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 

Vakarais 7 Iki 9
Telefonas Republic 9600

į raina programa.
Vakaro rengėjai: pirm. — 

V. Birgelis, vicepirm. — D. 
Bagdonas, nut. rašt. — J. But
kus, fin. rašt. — A. Miller, 
nariai: V. Kilkus, J. Rustei
ka ir S. Stoškus.

Rytoj 8 vai. visi nariai per 
šv. Mišias eis “in corpore’’ 
prie šv. Komunijos.

ant 111-tos gat., netoli Cicero liai buvo neištaisyti; pavasa- 
ave. [rį ir rudenį būdavo vargo pri-

Gal bus įdomu prisiminti, ivflžiuoti prie kapinių. Bet da- 
kaip šios kapinės įsteigtos. į^ar jau vienas nepasakys,

1902 m. Šv. Martyno dr-jos pionierių steigiant šios
(Bridgeport) rašt. Izidorius ,kaPines Padarytas neapgalvo- 
Nausėda iškėlė klausimų ir da-1^as išmanymo žygis. Da
vė įnešimų steigti savo, lie- ?)ar keliai, ir tai dideli 
t uvių kapines. Draugija užgy- įkelia!, išcementuoti. Nebėra 

i įnešimų ir tuojau įgaliojo miestas prie pat kapi-
savo rašt. p. Iz. Nausėdų kvie- nių nusiPlgtė. Kapinės gražioj 
sti kitas Chicagos lietuvių tinkamoj vietojė. Jau dide- 
draugijas pasitarimui tame ikapinės. Gražiai ir tvar- 

.klausime. kingai užlaikomos ir vedamos
prižiūrint gabiam užvaizdai

Įvykęs pakviestų draugijų I Jonui Kružai> 
susirinkimas Bridgeporte, pa
rėmė sumanymų ir darinko Iki šiai dienaį Šv. Kazimie-
!ar du nariu, būtent a. a. Sta- ro kapinėse yra palaidota 16,
uislovų Marcinkevičių ir Vin- 
<> ntų Milaševičių surasti tin
kamų kapinėms vietų, 
i Važinėję vienur ir kitur, bet 
kaip užėję dabartinę Šv. Kazi
miero kapinių vietų, tai pa
sirodžius tinkamiausia ir pri- 
' namiausia. Tuomet komisi
ja nuėjus prie a. a. džiakono

554. Čia yra "palaidota 15 ku
nigų, būtent — kun. Smalen- 
skis, kun. Gerdžiūnas, kun. Va 
laitis, kun. Kalesinskis, kun. 
Varnagiris, džiak. kun. M. 
Krauciūnas, kun. Lukošius, 
kun. Serafinas, kun. KaupaF, 
knn. Gadeikis, kun. Gugis, 
kun. Steponavičia, kun. Sta-

40 VAL. ATLAIDAI

Visų Šventųjų bažnyčioj 40 
v,al. atlaidai bus geg. 28, 29 
ir 30 d. Atlaidai prasidės se
kmadienį, geg. 28 d. per su
mų iškilminga procesija. Šve
nčiausias Sakramentas bus į- 
statytas nuo 5 vai. ryto iki 9 
vai. vakaro.

Rytais suma ir pamokslas 9 
vai. Vakarais iškilmingi miš
parai ir pamokslai 7:30.

Atlaidai baigsis antradienio 
vakare 7:30. Pamokslas sakys 
sekantieji kunigai: atidarant 
atlaidus pats klebonas kun. J. 
Paškauskas, sekm. vakare — 
kun. M. Švarlys, pirmadienį 
rytų — kun. St. Petrauskas, 
pirmadienio vakare — kun. A. 
Valančius, antradienio rytų — 
knu. V. Tikuišis iš East Saint 
Louis, o vakare — kun. K. Bi
čkauskas iš Indiana Harbor.

Atlaidai yra Dievo malonių 
laikas. Visi katalikai privalo

Ši organizacija šįmet mini 
šimto metų jubiliejų nuo įsi- 
steigimo. Dr-jos tikslas 
lpti pavargėlius.

Vietinis skyrius išrinko 7 
uolus veikėjus, kad surengtų 
jubiliejinį vakarų su įvairia 
programa, kokios dar nebuvo 
Chicagoj. Komisija patiekė ra 
portų praėjusiam susirinkime. 
Nariai išklausę, užgynė supla
nuotų programų.

Vakaras įvyks gegužės 28 d., 
7 vai. vakare, parapijos sve
tainėj. Įžanga visiems dykai. 
Vaikai be tėvų nebus leidžia
mi.

Gerb. lietuviai, prašomi vi-

Lietuvių Amerikos Piliečių 
klubo regularis susirinkimas į- 
,vyks rytoj, gegužės 28 d., 2 
vai. popiet, parap. salėje.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti į šį susirinkimų ir at
sivesti po naujų narį, nes jau 
neužilgo baigsis naujų narių 
prirašymo vajus.

Per susirinkimų bus išduo
ti raportai visų veikiančiųjų 
komisijų ir po to bus svars
toma taksų klausimas, kuris 
šiuo laiku labai svarbus. Pe
reitam susirinkime pranešta, 

kad protestai (laiškai) buvo 
išleisti valstybės senatoriams 
ir reprezentantams prieš ke-

NEPALIKITE JŪSŲ MYLIMŲ KAPO 
NEPAŽENKLINŲ

Pirkite tiesiog iš dirbtuvės

VENETIAN MONUMENT CO.
523-27 N. Westem Ave.

Tel. Seeley 6103

Mes padarome ant orderio 
bile kokį paminklą mūsų 

dirbtuvėje
Įsteigta nuo 1885 m.

Del informacijų pašaukit

A. S. VALŪNAS
— Berkshire 1487
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un. M. Kranč.iūno atpasako-jniukynas’ kun' K«dirka, kun. jais naudotis, ypatingai, bai-
« ... _ . . i f onorn c* _ i • i » • • i •

ii, kas veikiama draugijų ir 
artu pakviesti džiakonų va- 
iuoti pažiūrėtų aprinktos vie- 
)8. Džiakonas lyg truputį bu-

i T. Gasparaitis. čia jau guli 
10 kazimieriečių seserų.

Kapines valdo parapijos. 
Direktoriatų sudaro parap. kle

s nepatenkintas, nes patsĮkona^ *r P° vienU trustistų iš 
rėjęa apsipirkęs vietų lenkų Parapij°a- Šiais metais kapi

nių valdyba yra: pirm. — kun 
Ig. Albavičius, v. pirm. — 
kun. A. Martinkus, ižd. kun. 
A. Linkus, rašt. — Ig. Saka
las. Plkzekutyvis komitetas: 
kun. J. Mačiulionis, J. Kakta 
ir J. Savičius.

Iš Sv. Kazimiero kapinių

I įpinėse (tuo laiku lietuviai 
turėjo paskirtų kampų lenkų 
kapinėse, šv. Adalberto, North 
S le). Visgi džiakonas važia- 

ir jam ta vieta pasirod
ai - tinkama. Pasakęs: “Jei 

lytoms tinka ir man tinka — 
[ pasilaidosią čia ir aš.’’

įė tuojau buvo nupirkta

giantis velykiniam laikui, yra 
gera proga atlikti velykinę iš
pažintį, nes bus daug svečių 
kunigų.
'Vaikelių pirma šv. Komunija

Geg. 28 d., 7:30 ryto para
pijos mokyklos ir viešos moky
klos berniukai ir mergaitės iš
kilmingai eis prie šv. Komu
nijos. Pamokslų sakys klebo
nas kun. J. Paškauskas. Alto
riai bus išpuošti, gyvomis gė
lėmis. Giesmės ir muzika tai 
iškilmei specialiai prirengta.

t

■ i ■* i ii 11, im mis* i ■ * ■
Ištobulintos ir gražiuose 
kabinetuose RCA Victor, 
Philco, Fada, Zenith ir 
kįtokios Radio kombinaci
jos automatiškai maino re
kordus.

Kainos nuo

*19.50
ir aukščiau iki

*150.00
Jūsų senų radio priimam 

mainais

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

Telefonas — Boulevard 4705—8167

Radio programai: 1 t )

Nedėlįoj WČFL 970 k. 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų 
Ketvergais WHFC 1420 k. 7:3o vakare.
Kiekvieną dieną (angliškai) WAAF 920 k. 4:15 po 

pietų. I
fondo jau daug tūkstančių do- Vaikelių tėvąi ir giminės irgi K 3

LIETUVIŲ SPAUDOS SĄJUNGOS

DIDŽIOJI EKSKURSIJA
| KLAIPĖDĄ

(Per Southamptoną)

J įplauks is New Yorko

Birželio — JUNE 29 —- anksti ryte
(Keleiviai sės j laivą vakare, b'rželio 28)

CUNARD Didžiuoju Ekspresiniu Laivu

BERENGARIA
Ekskursijos dalyviu laikomas kiekvienas važiuojantis 

j Lietuvą keleivis
Kartu išplaukia ir Studentų bei Profesionalų Ekskursija, ku
riai vadovauja SLA daktaras-kvotėjaa Dr. J- S. Stanislovaitis 

Laivakortes parduoda visi Cunard Agentai

U
346 No. Michigan 

Chicago, III.

Ave.

LACHAWICZ IR ŠONAI

S. C. L.

mĮĮ

S. D. B, A. L.

PAORABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrobi] kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo 

ModerniSkn Koplyčia Dykai
AsmcniSkas, mandagus simpatiškas patarnavimas

CHICAGO, ILL.
2314 West 23rd Place 
Telefonas Gana] 2515—2616

CICERO, ILL.
1439 So. 49th Court 

Telefonas Clcro 6027
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* RADIO
Radijo programa

tuvė, 3417 S. Halsted st. jau 
baigė pavasarinį savo dekorą- 
vinuj; krautuvė gražiai Išpuoš
ta ir pripildyta naujomis pre
kėmis: rūdijomis, parlor re

tais, elektrikiniais refrigera- 
toriais ir skalbiamomis maši-

Nepainirškite, kad Jos. Fa-i 
Budriko korporacija rytoj'
duos dvi puikius lietuvių mu- Kainoa nuO
zikos ir dainų radijo progra- j "-ažintos ant radijų ir 
mas: 8 vai. ryto ir 1 vai. ]»•' dal> kli> 0 dsl B'nduution turi

kitu

LIETUVIAI DAKTARAI:

cnt. uLfumtt su6i

OR. A. RAČKUS
oiUliuJAa, CUlKUltUAO

A—fcPlNDUUAJ 
3UJ1 VY. 4drd OU

(A'rl* ajouu ucvuu u.eu*w/
▼aUKiiaun. uuu » i&» • »<t «<kA.»ru

•uubrtioft

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Ofiso: Tel. Calmnet 4039 
Kės.: Tel. Hemlock 6286

Office Phoue 
Proepect 1028

I
.

i
piet. Kadangi programa Ims d'dl''l l»sirinki,nų gražiausiu 
įvairi, kiekvienam maloni pa- dosanų. 
siklausyti. Ponas Sauris išpil
dys keletą numerų ant garsių
jų studijos vargonų, o žino
mus baritonas Stasys Rimkuj A. L. R. K. Moterų Sųjun- 
padainuos keletą gražių dai- gos Chicagos Apskritis susiri- 
nų. jnkinią laikys sekmadienį, ge

Prie šios progos tenka pa- gūžės 28 d., 2 vai. popiet, Šv. 
žymėti, kad leidėjai šių prog- Jurgio parapijos salėje, 83rd 
ramų — Jos. F. Budriko krau- ir Auburn Avė. Valdyba

Pranešimas

O R A K O K 1 A t

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABOKIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiauslu. 
Reikale meldžiu atsišaukti, u mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2516 arba 2616 

2314 \V. 23rd PE, Chicago
Gerb. kun. Ladas Draugelis, M. I. C., “Laivo” redakto-

rius, kurio išleistuvės įvyks pirmadienio vakare, Aušros Var- '1439 S. 49th Court, Cicero, Ih.
tų parap. salėj. Gerb. kun. Draugelis taip pat važiuoja su Į 
Federacijos ekskursija į ltomą ir Lietuvą laivu “Aųuitania’’. 
birželio 13 d. Su šia ekskursija važiuos ir J. E. Vyskupas 
Petras Būč.ys, M. I. C.

TEL. CICERO 8987

PHONE GROVEHILL 0027 
( Valandos: 2-4; 7-0 P. M.

S. i Tiečla dieniais ir sekiuad. susltarue

OR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

• 860 80 VVESTERN ava. 
Chicago, 111.

Phone PULLMAN 086(

DR. P. P. ZALLYS
U E N '1 1 S T A H 

3U East lllth Street
Prie Y. M. C. A_. Rv.eland 

Uaaas. A-IIAI, etc.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS |

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandoa: 1-4 ir C-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisą*: 2656 W. 69tb bt. i 

Valandoa: 10—18 ryto 
Seredomis lr NedėUomla pagal sutarti

Tel. LAIAYEUTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2133 W. 24th St.
TEL. CANAL 0462

Rea. and Office 
1869 So. Leavltt Bt. 

Canal 0706

DR. J. J. KO VVARSKAS
PHYSICIAN AND 8URGKON

24U3 W. 63rd St., Chioago
OFFICE HOURS:1 h) 1 and T to 8 P. M. 

Sunday by Appointment

ri’eip»oi«t« yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamnotojas 
Turtu automubilius visokiems 

reikalams. Kama prieiiiaiim
3319 AUBURN 4 VENGI) 

Chicngn. IH

Boulevard 7680
Rea. Hemlock 7«01

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS. 

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

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialiste
4145 ARCHER AVĖ.

čfiao Tel. LAFAYETTE 7387
Ofiao vul. kiekvieną dieną nuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredo'mfa). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utamlnkals 

ir Ketvergaia 
Rez. Tel. Hyde Purk 3395

I

CHICAGOJE

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE
Draugija Mot. Dievo Aušroj 

Vartų laikė mėnesinį susirin
kimą gegužės 14 d.. Apsvars
čius l)4gantws« M^kalnrr Įfrrei^t 
prie naujų sumanymų, būtent 
dovanų nariams, kurie nėra 
sirgę ir per 10 m. neėmę pa
šalpos. Jie gaus labai gražias 
dovanas. Tam tikslui draugi
ja sumanė surengti išvažiavi
mą į Jefferson’o miškus ge
gužės 28 d. Ten bus išdalintos 
nariams dovanos. ,

Gerb., visi buvome pridegti 
šaltos žiemos. Orui atšilus, vi
si yra vyliojami, traukiami į 
tyrą orą. Tat, draugija visus 
kviečia į išvažiavimą ir pasi
linksminimą. Įžangos nebus. 
Bus bolės lošima-, lenktynės, 
ristynės ir visokių žaidimų. 
Girdėjau, kad atsirado ir senių 
gerų bolės lošėjų. Vienas drau 
gijos'1 narių'seniams bolės lo
šėjams duos dovanas, jei jie 
išbėgs 3 beisus. Tat senesnio- 

Taikykitės, kad laimėtumėt 
nas.

fcomisija pasiruošus visus 
svečius gražiai priimti.

©ėjau
i išbėg

, Tat, gerbiamieji, nepamirš 
kit gegužės 28 d. atsilankyti 
į Jefferson miškus.

1 ' ,
j Visus kviečia

Rengimo Komisija

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

APGARSINIMUS IR 

BARGENUS

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15tb STREET 

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

Tel. Lafayette 3573

J. Llulevičius
Graboriuste

Balsamuotojaa
Patarnauja Chi

cagoje lr apielln- 
kfije.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 VVEST 46th STREET

Tai. Boulevard 1891—8418

Tel. CICERO 894

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 885.00 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 SL 5dt.E« Avn„ Gi<wn. Tu.

PAMINKLO PAŠVENTINIMAS 
3 METŲ IR 5 MĖNESIŲ SUKAKTUVĖS

MARCELĖ3 BA SKIENĖ S
kuri mirė Sausio 4, 1930 tr tapo palaidota. Sausio 8, šv. Kazi
miero kapinėse.

Jhtllko dideliame nuliudime vyrą Jurki. 3 sūnus Juozapą, 
Jurgį ii* Edvardą, tris seseris, brolį, pusseserę, pusbrolius ir 
daug kitų giminią.

Už jos sielą bus laikomos iškilmingos pamaldos, Šv. Mišios 
su ekzekvljomls Antradienyje, Gegutės 30, 1933 (Decoratlon Day), 
Dievo Apvelzdos parap. bažnyčioje, 7:00 vai. ryte.

Visi giminės, draugui lr pažįstami yra kviečiami atsilankyti 
lr pasimelsti už a. a. Marcelės Raškienės sielą. Taipgi prašome 
visų nuvykti su mumis po pamaldų į šv. Kazimiero kapus, kur 
bus šventinamas paminklas ant mūsų loto, kur Ilsisi mano my
lima žmona lr sūnus ir mūsų mylima mamytė lr brolis.

Ilsėkis Viešpaties ramybėje: Mesgi niekuomet tavęs neužmir
šime lr lauk mūsų pas tave ateinant.

Vyras ir Nūnai
1610 8. Union Avė. Canal 6749.

Phone Boulevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

Musą patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidą užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni musą patarnavimus prieinama* 
už NAUJ4 MAŽESNI KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metą Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPUBLIC 6340 dėl eksperto patarnavfmo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. URABORID8 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju geriausia ir 
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystės.

OFISAS
668 WEST 18th STREET 

Tel Canal *174

D K M A KUKIU O

PRANEŠIMAS
Cersikėliau J erdvesnę tr patogesni 

vietą
3325 so. halsted st.

Vak: nuo 10 ryto iki 2 po pietą U 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 16 iki 18 
Phone BOULEVARD 8481

Tel. Cicero 1266 X—RAY

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET 
Tel. Roosevelt 7532

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis lr Seredomis susitarus
4847 W. 14th St Cicero, HL

DR. VAITUSH, OPT.
Tel. canal Ilsi

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTI8TAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt SL) 

Valandos: Nuo 9 Iki 18 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akią įtempimą, kuris . 
esti pr.ezastiiu gaivus skaudėjimo, 
svaigimo, aivią aplemf.no, nervuotu- 
niu, sRaudamą amų kaištį. NUimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę. j

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitiRi'muose, egRaiuiiiaviliuag daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

; Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Neimliomis pagal sutartį, 

i KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRU-
'MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. .

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso- Tel. Ofiso Boulevard 6918-14
mos be akinių. Dabar kainos perpus R vietnrv 2343 
pigesnes, negu buvo. Musų karnos xles- *lclory 
pigesnes, kaip kilų.

i 4712 S. ASHLAND AVĖ.

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

PAVLflVlClA UNDERTAKING CO.
INCORPORATED

Henry W. Beckera-. .
(Llceneed 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 pabudojimą. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimą mirusio, žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos J jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuvi n 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pasaukite SUDRIKI pina negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldyaia Oflaaa

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

PRANEŠU
DR. M. I. STRiKOL'lO,

(M. D.) 
SUGRĮŽIMĄ

4645 So. Ashland Avė. 
Ofiso valandos:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospeet 1930

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
D F N T T Q T A a

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

HEMLOCK 8181

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
6 Iki 18 ryto: 7 iki B vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutartį
Kea. 6466 8. MAPLEWOOD AVK.I ___ - - ■■ — ■ - —

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartj

Tek Ofiso lr Res. Grovehill 0617
6917 S. Wasbtenaw Ava

OR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marųuette Road
Vai.: 2-4 lr 1-9 *aa. a.etv. »-.l ryto 

Nedėlioj susitarus

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—2 lr 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

1
Tel. Canal 0257 Kės. Prospeet 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED SiHEET 

Rezidencija 6G00 So. Artesian Ava. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS .
gydytojas ir chirurgai

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Val.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. -HAKŲIETTE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTA8

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

bflso vai.: nuo 1-8: nuo 6:30-8:30

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 Iki 12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo offsą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Val.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

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

Telefonas Midway 2880

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

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

Kampas Slst Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėliomis fr šventadieniais 10—12

Res. Phone 
Englewood 6641

Office Phone 
Wentworth >009

25 METy 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
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
18:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
[skirtų valandų. Room 8. 
i Phone Canal 0523

Office; Res.:
Vlctory 2284 Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHLSIC1AN AND SURGEON
3046 \Ventworth Avenue

Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M. 
Ketv. lr Sekmad. pagal sutartj 
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago, 111.
Phone: Hemlock 6706

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 810

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

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

Daktaras
t

Kapitonas 
Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 

KAIP IŽSIS ENGUSIOS <r NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciallškal gydo ligaa pilvo, plaučių, inkstų Ir pustės, uinuodijlmą krau
jo, odos, ligaa, iAlzdns, reumatizmą, galvos ekausmus. skausmus nuka
roję. koaėjlntą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jie Jums galt pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai lr nuo 8—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto tkl 1 vai. 

4890 WKBT Mth ■»„ kampas Knlw Ava. i• r«wt,.r,i &571

aplemf.no
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5 Dievo Apvaizdos Par. Metinis Piknikas
Sekmadienyje, Gegužio 28 d., 1933

VYTAUTO PARKE !
115 GATVE, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ. |

Visus eikagiečius, ypač senus aštnoniolikiečius širdingai kviečiame KLEBONAS ir RENGĖJAI. E
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CHICAGOJ E

ČIKAGOS IR APYLINKŲ 
LIETUVIŲ VISUOMENEI
Ateinantį antradienį gegužės 

30 d. yra Kapų Puošimo šven
tė' (Deeoration Day'). Tų die
nų kasmet įvyksta metinis mi« 
rusių paminėjimas šv. Kazi
miero kapinėse. Todėl turimo 
garbės širdingai kviesti gerb. 
dvasiški  jų, vargonininkus ir 
visų, lietuvių visuomenę daly
vauti iškilmingose pamaldose, 
kurios prasidės 10 vai. rytų. 
Šių metų paminėjimas yra ju
biliejinis, nes sukanka 30 me
tų, kaip Šv. Kazimiero kapinės 
buvo įkurtos. Valdyba

l| , 5000 DIENRAŠČIO “DRAU
GO” PIKNIKO TIKIETŲ
BUS PARDUOTA PRIEŠ 

PIKNIKĄ

Dabar visose Chicagos 
ir apielinkių parapijose eina 
tikietų platintojų mobilizaci
ja ir tikietų platinimas. Bus 
judamu pamatyti, kam teks ta 
dovana.

WASHINGTON, geg. 27.— 
Chicagos majoras E. J. Kelly, 
šaukias prezidento ir kongre
so pagalbos, kad apmokėti 
Chicagos viešųjų mokyklų mo

PARSIDUODA Kendžių ir Ice- 
Crcam storas. Remia tiktai $25 
su pagyvenimu ir garadžium. 
Parduosiu už tinkamą pasiūlymą.

Priverstas apleisti miestą.
1325 S. 50th Court

Cicero, IH.

kytojas ir mokytojus, ugningo 
j sius ir policijų.

J. KUČINSKAS IŠRINKTAS 
KĘSTUČIO SPULKOS 

ADVOKATU

“Kęstuti.;” direktoriai praė 
jusiame susirinkime adv. Jo
nu Kučinską išrinko legaliu Evaldas, 
patarėju, donas Kučinskas v- 
ra ir “Lietuvos” spulkos ad
vokatu.

str. Jai sekretoriauja žinomas 
biznierius ir veikėjas Jonas

ĮSIDĖMĖKIT E!

Didžiausios ir seniausios Cln Į “Kęstučio” spulkos raštinės 
cagoje lietuvių spulkos — adresas yra — 840 W. 33rd

Įsidėmėkite! 28 gegužės,
“The Oakš” darže (prie 119-

tb ir Archer Avė.), renkamės 
kaipo artistai — dalyviai, sa
ve nufilmuoti į pirmųjj lietu
viškų vitaphone — garsiakalbį. 
Tegul Lietuvoje mato ir klau
sosi, kaip mes dainas dainųi- 
jaine ir kaip mes atradome!

JAU EINA PRISIRENGI
MAI PRIE DIENRAŠČIO 
“DRAUGO” PIKNIKO

BUDRIKAS TALKON
Dabar “Draugo” pikniko ko

misija uoliai darbuojasi dėl pik 
niko, kuris įvyks liepos 9 d. 
Birutės darže. Komisija ieško 
piknikui talkininkų. Ikšiol

• • 'I•»»
stambiausiu pikniko rėmėju ir 
talkininku pasirodė Jos. Bud- 
rikas, pagarsėjęs radio ir mu
zikos instrumentų pardavėjas. 
Jisai paaukojo 9 tūbų puikų 
radio .Jackson Bell. Vertės 
$50.00.

Budriko dovanotas radio 
bus piknike ir jis teks vienam 
iš giliukingų svečių, kurie bus 
pirkę pikniko tikietų.

I ....
Tikietai išanksto platinami 

ir pigiau parduodami. Dabar 
kaina 25 c., o prie vartų bus 
35 c.

“Draugas” žada gražių do
vanų duoti tam, katras dau
giausia pikniko tikietų išpla
tins.

Tikietų pardavinėtojų yra 
! visose kolonijose. Norintieji 
pasidarbuoti katalikiškai span 
dai, prašomi atsišaukti.

4- Kad geriau pasitarus, 
kad būtų lengviau veikti kvie
čiami visi kolonijų veikėjai, 
darbuotojai, “Draugo” agen
tai, platintojai atsilankyti į 
susirinkimų Aušros Vartų pa- 
rap. salėj, gegužės 27 d., 7:30 
vai. vak.

PADIDĖJO ŠEIMYNA

| Marąuette Park kontrakto- 
, riaus D. Griciaus šeimyna šio- 
( mis dienomis padidėjo dukteri 
, mi. Motina randasi šv. Kry
žiaus ligoninėj ir yra geroje 
sveikatoje. Gerai laikosi ir du 
krvtė. Kaip tėvas taip ir mo
tina labai patenkinti tokia 
“garnio” dovana. “Garnį” 
“intrpducino” Dr. Yuška.

Rep.

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 fanuos. Lauksime.

BROLIAI MARIJONAI

A. J. BERZINSKAS
S • '

52nd ir S. Western Avenue
PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ, ERDVINGĄ, GRAŽIĄ VIETĄ

BIRCH TAVERN
2346 West 60th Street

CHICAGO, ILL.

Kviečia visus at, ilankyti, paragauti skanių sandvičių 
(sandvvichesj ir išgerti šalto alučio.

Ateikit anksti, atsiveskit draugus, tikrai pasilinksminsit

-j/M___

Auksinė proga
Atsiradus skubiam reikalui 

ru didele nuolaida parduosiu 
Spulkos knygutę vertės $1,000 
Spulka žada išmokėti visus 
pinigus pilnai ir su nuošim
čiais, bet vėliau. Atsišaukite 
asmeniškai ar laišku

2334 So. Oakley Avė., 
Box 36.

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti .Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 F. 0. B.. i> PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
mat.vkit naujus CHRYSLER, ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
BALZEKAS MOTOR SALES 

4038 Archer Avė.
TeL Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus už pi
giausias kainas. Pašaukit Lafayette 
8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor 
glėlus. Namus. Farmaa lr Bisnlus vi 
sose valstijose. Taipgi darom Jvsl 
rlua legalius dokumentus, kaip tai 
pirkimui arba pardavimui. Paslnau 
dokite musų apie SO metų plaClli 
patyrimu blinyje lr teisingu patar
navimu. tas Jums bus naudinga

J, NAMON FINANGE CO.
6755 S. Western Avenne

Chicago, rn.
Tel. OROVEHILL 103S

i •

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

Pitone CANAL 4124 FIRST CLASS 1VORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHAULING and REPAIR1NG 

PlumbljiĮf — Heatlng —- Sewerage — Gas Work 
CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET
Estimates ftirnislied on retpiest 

No job too large — No job too smatl

CHICAGO, ILLINOIS

PARSIDUODA LOTAS
? Ištrūkę ?

Užeikite grąžinusion visoj South Sidėj parengton užeigon 
atsigerti skaniausio alučio. Taip pat turime ir1 skaniausių 
užkandžių, kųriuoA pagamina ilgų metų prityrimo “Chefas. ” 
i Muzika Įr Šokiai būna kas šeštadienio (Subatos) vakarą. 
Susirinkimams arba šiaip parengimams labai didelis kam
barys, kuriame sutelpa virš 60 žmohių.

Kviečiame Lietuvių visuomenę atsilankyti mūsų užeigon. 
Užtikriname, kad nesigailėsite ir maloniai praleisite laiką.

Užeikite tat į

Smith’s Palm Garden
4177 ARCHER AVĖ.

Ant kampo Rlchmond Strept

Telefonas LAFAYETTE 2235

BRIDGEPORT HARDVVARE
AND

PAINT CORPORATION
J. 8. RAMANCIONIS, Vylėjas

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių popienj 
ir visokių geležinių reikmenų.

Štai dabar mūsų krautuvėje keletas bargenų: 
Sienoms popiera rolelis .. 5c ir aukščiau
SPAR Varnish, galionas .......... $“| ,25
FLAT Paint, galionas ......................

3214 80. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

ATIDARYMAS
BIR2ELIO-JUNE 1 DIENĄ, 1933

RAMOVA GARDENS
3508 South Halsted Street

(Viršui Ra-nava Teatro)
MUZIKA — PROGRAMAS — DAINOS — ŠOKIAI — ALUS IR UŽKANDŽIAI

JOHNNY BELL’S ORCHESTRA

Užkviečiame visus
JOS. MOLIS 

O. K. BUDRIS
Savininkai

Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park 
apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne
praleiskite šios geros progos.

Del gilesnių informacijų kreipkitės as
meniškai.

1901 S. HALSTED STREET

GERA PROGA
Clar paduodame tik kelis bargenns, kuriuos turime ant rankų:

7 kambariu — Šiltu vandeniu Šildomas namas ........... $2,300.00
2 aukštų — 3 flatų mūrinis su 2 karų garadžium .... $3,000.00 
2 aukštų — 2 flatų murfuig .................................. ..............  $1,200.00
2 aukštų — 4 flatų mūrinis ................................................ $3,000 00
3 aukštų — 6 flatų taurinis su 2 karų garadžium ...... $3.500.00

IR DAUG KITŲ

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO.
3320 S. HALSTED STREET 

Y artis 5215

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIftKOS SULFERlNfcR VANOS IR EI.EKTROS 

TREATMENTAI 
Švediški mankštini mal Ir elektros masažas

Treatmental visokių ligi), reumatlsmo, nervų atitaisymo, šalčio 
lr taip tollaus. su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motoru skyrius atdaras Utarnlnkals nuo S Iki 12 vai. nakties.

165T W. 45th Street
Kampas So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

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 STREET

... ___
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