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Telefonas: Roosevelt 7790

Gen. Pershing prieš krašto 'nusiginklavimą
ŽINIOS IŠ LIETUVOS

J. V. DELEGACIJA IŠVYKO
Į EKONOMINE KONFERENCIJA

SENIAUSIA M LIETUVOJ
KUNIGUI PASKIRTA
PENSIJA

NUSIGINKLAVIMO KONFE
RENCIJOJE NEDAROMA
PAŽANGA

DERASI SU ANGLAIS
Prieš kiek laiko tarp Rusi
ir Anglų buvo kilęs ginčas,
nes Anglai uždraudė
įvežti
Rusų prekes. Dėl to pasidarė
neaišku, ar Klaipėdoj išdirba
mus medžius laikyti Lietuvos
prekėmis, ar Rusų. Jau at
plaukusius į Angliją ar tebeplaukiančius laivus su Rusų
medžiais Anglai dar leido iš
traukti ir pardavinėti Angli
jos rinkose, bet tolesnio trane
porto nesutiko įsileisti. Dėl to
dabar tarp Anglijos ir Lietu
vos vedamos derybos.

Respublikos Prezidentas pa
skyrė kanauninkui Vincui Nat
kevičiui pensiją po 150 litų
kas mėnuo nuo 1933 m. vasa
rio 1 <1. ligi gyvos galvos. Ka
Kinai vis gi pasirašė paliaubas
nauninkas Natkevičius yra se
su japonais
''' '
niausiąs kunigas Lietuvoje.
'
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Šiais metais gegužės 8 d. su
PERSHINGAS PRIEŠ NU J. V. DELEGACIJA J EKO Potvinys Vineennes, Ind., apylinkėse išsiliejus Wabash upės vandeniui iš savo vagos.
ėjo jam 94 metai amžiaus.
SIGINKLAVIMĄ
NOMINĘ KONFERENCIJĄ
Kanauninkas daugiau kaip 40
AMBASADORIUS KVIESOCIALISTŲ PROVO
metų gyvena Šunskuose (Ma
ČIA TALKON
KACIJA
AVASHINGTON, geg. 31.— AVASHINGTON, geg. 31.rijampolės apskr.). Nors ka
Memorial dieną sakydamas Šiandien pusiaunaktį iš New
nauninkas jau ir tokio amže
NEW YORK, geg. 31.
—
LONDONAS, geg. 31.
—
prakalbą gen. Persbingas pa Yorko
vyksta į ekonominę
mišias, dar
DAUG ŽMONIŲ LANKO lio, tačiau laiko
Mitchell
aikštėje
priešais
kaPilgrimų
draugijos
vakariereiškė, kad kai kurių pastan konferenciją Londone J. Vals
klauso išpažinčių, o kartais, DVI LĖKTUVŲ NELAIMES
PARODĄ
gos šį kraštą nuginkluoti yra tybių delegacija, kurią suda ro paminklą vakar susirinko nės metu J. Valstybių ambasa
nesant nei vienam kunigui,
\V. Binvaikiškos, ypač yra vaikiškas ro 6 delegatai ir 19 ekspertų. žuvusius kare pagerbti valsty dorius Anglijai R.
Gavome žinių, kad geg. 16
Gegužės 30 d., kaip praneš nors ir su dideliu vargu, jis
talkon,
tų žmonių sąprotavimas, kad Delegatų priešaky yra velsty bės kariuomenė ir karo vete- gham kvietė anglus
d. du lėktuvus ištiko nelaimės.
vyksta ir pas ligoni.
ranų kuopos. Atžygiavo jau- kad grąžinti pasauliui gerovę, ta, Chicagos, šimtmečio pažan
kada Amerika nusiginkluos, bės sekretorius Hull.
Nuo bai. 1 d. ligi gyvos gal Apie 11 vai. vienas lėktuvas
nųjų socialistų būrys su iškei Sako, dabar ne laikas derėtis, gos parodą! aplankė daugiau
tada ir kiti kraštai ją paseks.
Raseivos Respublikos Prezidentas beskraidydamas ties
tais atsišaukimais. Kai kurie kad laimėti ąau patogumų, ar kaip 13(),<'X)0: žmonių. O nuo apaskyrė
pensijas
kanauninkui
niais,
buvo
priverstas
nusileis
Prieš 1914 metus J. Valsty NUSIGINKLAVIMO KLAU socialistai, anot karo vetera- pirmenybę. ’ Reikalinga vi- tidarymo — arti pusė milijo
no.
’
i K. Pakalniškiui ir P. Rūte- ti, bet pataikė į nepatogią vie
bės nebuvo kaip reikiant apsi
SIMAS
nų, norėjo pašalinti
padėtą kieme koopefuoti.
lėnienei — po 200 lt. kas mė tą (balas). Sutaisius kiek lėk
ginklavusios, o kiti kraštai į
prie paminklo vainiką. KiŲ
nuo, kanauninkui V. Nacevi- tuvą, buvo mėginta pakilti,
VISI 6 SUIMTI
tai neatsižvelgė. Taip yra ir ŽENEVA, geg. 31. — Nusi mėgino iš nešėjo atimti krašto
čiui ir V. Aleksandravičiui—• bet dėl netikusios vietos lėktų
šiandien. Nors daug kalbama ginklavimo konferencijoje nė- vėliavą.
- plėši-kftuhėnuo, A. Uote vas apsivertė ir apsivožė.•inimrtiinhrb
Kareiviams ir veteranams
Panaši nelaimė ištikusi ir
kams labai nepasisekė — visi riui------ po 125 lt. kas mėnuo,
ginklavimą, tačiau nė vienas skirtumai neleidžia
delega
užteko lio Keletas ispanij radikalų įsi- G suimta. Iš pradžių suimta P. Petrukaičiui ir V. Švermi- kitą lėktuvą — ties Kražiais.
tos
provokacijos
kraštas ne tik nemano apsi tams susitarti. Nutarta koki „v.
. r ,
t-, veržė į vokiečių
laivą1 “Sapnes socialistus.
Du
1
■
du, o paskiau — kiti keturi. ckui — po 50 lt. kas mėn., M. Čia lėktuvas buvo taip pat pri
ginklavimo mažinti, bet dar laiką neturėti ablelmj susirin uatelejo
„socianstai
• r , • paimta
• , į. ligoninę,
•
turn” tikslu nuplėšti
laive
iš1
Pagrobti iš banko 16,000 dol. Stankevičiui — po 50 lt. ir verstas nusileisti į blogą vie
pasiryžę didinti.
kimų, bet tik privačiai lyginti
kabintą
vokiečių
fašistų veo daug kitų namie turės ilgiau .
dar paskyrė pensijas ir ke tą ir apsidaužė. Tačiau lakū
atgauti.
liavą.
Laivo
įgula
radikalus
Teorija, kad kiti kraštai pa pažiūras.
gydvtis.
nai tiek vienoje, tiek
kitoje
liems kitiems.
Tarp suimtųjų yra D. Mcsuėmė ir atidavė policijai.
seks Ameriką, yra paikybė. Ši
vietoje išliko sveiki. Lėktuvo
Geoghegan,
žinomas
Chicagos
teorija buvo klaidinga seniau PASIRAŠĖ PALIAUBAS
ŽUVO BUVUSIO KARO
MIRĖ BUV. “L. ŽINIŲ RE dalys gabenamos j Kauną.
plėšikas, kelis kartus buvęs įAUSTRIJA PRIEŠ VO
ir šiandien.
DAKTORIUS STRIMAITIS
VETERANAS
PEIPINGAS, geg. 31. —
vairiuose kalėjimuose. Kartą
KIETIJĄ
Teko sužinoti, kad' sudary
Didelių n epąvykimų verčiami
buvo nubaustas net mirties
PABĖGĘ KALINIAI
tas
komercijos institutui pro
Geg. 16 d., vakare pusiau aš
BOSTON, Mass., geg. 31.—
kinai pasirašė paliaubas su
VIENA,
Austrija,
birž.
1/
—
bausme.
Ir
vis
išsisuko.
IEŠKOMI
tuntą valandą savo bute mirė jektas, kuris netrukus bus įjaponais ir prasidėjo įžangi Žuvo buvusiojo karo vetera Kadangi Vokietija varžo vo
“Liet. Žinių” vyr. redakto teiktas minist. kabinetui svar
nas turtingas šio miesto pirk
nės taikos derybos.
KAMPANIJA PRIEŠ 18
kiečius vizitorius i Austriją,
LANSING, Kas., birž. 1. —
rius Strimaitis. Jis buvo gi styti. Institutas numatomas
lys J. Oliver Beebe nukritus
PRIEDĄ
Iš vietos kalėjimo užvakar pa Paliaubos buvo pradėtos vy ir susikūlus jo lėktuvui šalia pastarosios vyriausybė nus
męs 1891 m. Buvo liaudininkų atidaryti Klaipėdoje. Norima
liegę 11 kalinių pasiskirstė į kdvti gegužės 19 d. ir tą die East Boston lėktuvų stoties. prendė vokiečių prekių impor
veikėjas, tapgi seimo at darbą pradėti šiemet.
tą suvaržyti.
Cooko apskrity vyksta kam stovas, organizavo “Jaunimo1
dvi dalis ir nudūmė savais ke ną japonai nutraukė savo ver
panija už išrinkimą atstovų Sąjungą”, redagavo kurį lai
liais. Viena jų grupė suspėjo žimasi šio miesto link.
CHICAGOS PARKŲ
PAVOGTA KELETAS
ANGLIJA
MOKĖS
ateinanti
pirmadienį
į
18-ojo
pasprukti į Oklahomos valsty
SUJUNGIMAS
ką “Liet. Ūkininką,” o pasJŪROS KIAULAIČIŲ
SKOLAS
priedo
atšaukimo
konvenciją,
kiau
ir
„
Liet
2inia9>
»
Mir5
bės miškus, o kiti — nežinia
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
įvykstančio liepos mėn. 10 i,e- 8Hsirgfg nepnK,Woma
sarkokur dingo. Policija, šerifai ir
Iš Springfieldo praneša, kad
BRAZILIJOJ
BOSTON, mass., geg. 31.—Iš
LONDONAS, geg. 31. An- ną.
kareiviai veikia.
ma. Velionis buvo Liet. Žurna žemesnieji legislatūros rūmai
Harvardo medikalinės mokyk
glijos vyriausybė pasirengia
ėmė svarstyti Chicagos par
RIO DE J A NEIRO, Brazi los pavogta keletas jūros kiau
listų S-gos narys.
išmokėti
karo
skohj
dalį
Ame

APIPLĖŠTI
DU
VIEŠBU

NUŠOVĖ PLĖŠIKĄ
kų sujungimo vienan sisteman
lija, geg. 31. — Oyapocko sri laičių, kurios buvo įčiepvtos
rikai
birželio
15
d.
ČIAI
tį ištiko žemės drebėjimas.
LIETUVOS ŽYDAI PAS klausimą. Sujungus parkus,
mirtinų ligų perais.,
ROOKEORD, III., birž. L—
KELBĖ PROTESTO BADĄ per metus milijonai dolerių iš
VEDA
SOCIALIZMAN
Žieminiam ežero Micbigan
E. Howland iš Beloit, Wis., ALIUMNŲ IR STUDENTŲ ti prieškrikščioniškos lotynų
laidų būtų sumažinta.
pakrašty apiplėšti du viešbu
kaip mačiusieji pasakoja, plė PROTESTAS DEL KATA masonerijos žiniai ir norams;
Užsistodami 'Vokietijoj te
AVASHTNGTON,
geg.
31.
—
čiai
—
Ambasador
AVest
ir
šimo tikslais puolė vietos te
Tai
mes,
Fordhamo
univer

rorizuojamus
žydus, Lietuvos PAŠOVĖ BUŠO ŠOFERI
LIKŲ PERSEKIOJIMŲ
Senatorius
H.
D.
Hatfield,
Pearson.
legrafo ofisą. Telegrafininkas
siteto 1,400 studentų, susirin
rabinai nutarė trečią dieną
resp.
iš
W.
Va.,
pareiškia,
kad
Trys plėšikai Berwyne už
II. Bogen suspėjo pagriebti NEW YORK (per paštą). kę mitingan, šiuo energingai
prieš žydų Sekmines (birželio
prezidentas
Rooseveltas
su
sa
DEMONSTRANTAI
Iš
savo revolverį. Po kelių šūvių — Šv. Pranciškaus Ksavero protestuojame prieš minėtąjį
pradžioj) paskelbti vienos die puolė ir sunkiai pašovė buso
vo
patarėjais
profesoriais
IIowland krito negyvas, o Bo kolegijos aliumnų sodalicija Ispanijos vyriausybės nusista
VAIKYTI
nos protesto ženklui badą. Tą šoferį A. E. Demmer, 25 m.
kraštą
veda
socializman.
gen — sunkiai sužeistas.
dieną visose sinagogose bus amž., kada jis mėgino pasi
ir fordhamo universiteto tymą. O ypač neigiame pripa
Vokietijos fašistų priešai, atlaikytos gedulingos pamal-' priešinti.
1,400 studentų paskelbė prote žintą įstatymą, kuriuo iš reli
DU BROLIAI PRIGĖRĖ
VISUS DARBININKUS
daugiausia radikalai socialis dos už hitlerininkij nukankin
sto rezoliucijas dėl katalikų ginių ordenų atimamos moky
TEISĖJŲ RINKIMAI
PATRAUKS UN1J0N
persekiojimų Ispanijoj ir Me tojavimo teisės ir kuriuo var PEORIA, III., geg. 31. — tai, vakar planavo surengti de tus žydus.
žomos pavieniams, šeimoms ir
monstraciją Vokietijos konsu
ksikoj.
Vakar
Illinois
upėje
meškerioAteinantį pirmadienį Coo
WASHINGfT0N, geg. 31.—
Bažnyčiai teisės.
lato priešaky, 520 No. MichiPIENAS ATPIGO
Studentų
rezoliucija
yra
ta:
jant
prigėrė
du
broliai,
Roko apskrity įvyks teisėjų rin
Amerikos darbo
federacijos
Pagaliau
nusprendžiama
gan avė. Policija išblaškė de
“
Kadangi,
Ispanijos
vyriau
bert
ir
Victor
Cotttingham,
13
prezidentas W. Green vakar—
šios rezoliucijos kopijas pa
monstrantus.
Jau beveik visose
pieno kimai. Vyksta kampanija.
sybė
nuo
revoliucijos
pra

ir
10
metų
amž.
Memorial dieną,
paskelbė,
siųsti J. Valstybių preaidenkrautuvėse pienas atpigintas
džios,
1931
m.,
vykdo
Katalikų
kad dabar bus imtasi visų .ga
MOTERIŠKĖ PRIGĖRĖ
tui ir valstybės sekretoriui.”
dar 5 centais. Dabar už 1 liteORO STOVIS
KLASTUOTI PINIGAI
Bažnyčios
ir
katalikų
gyven

limų priemonių visų pramo
Aliumnų sodalicija savo re
rį imama 29 centų.
nių darbininkus suorganizuo tojų persekiojimus;
Fox ežero įlankoj Mineola
zoliucija
protestuoja ne tik
Chicagos parodoje nežino
CHICAGO IB APYT.INKIS
Ir kadangi Ispanijos vy prieš Ispanijos, bet ir prieš mi asmenys iškeitė dvi klas- prigėrė Mrs. Marg.
ti į unijas. Šias pastangas re
Bower- SKAITYKITE IR PLATIN KĖS. — Šiandien gražus oriausybė yra linkusi pasiduo- Meksikos vyriausybę.
mia krašto vyriausybė.
ras ir kiek šilčiau.
man,
40
mu
amž.
iš
Chicago.
tuotas dešimtdolerines.
KITE “DRAUGĄ”
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Ketvirtadienis, birž. Į d., 1933

jam Seimui teko padėti pamatai ir finansiir nevartojamas krakmolinio j sveikatai, bet nėra būtino reiniai-ekonominiam Lietuvos gyvenimui lei
maisto nieko negelbsti, tai tuo kalo: vietoje cukraus, galima
met priseina ligonį alkinti ! vartoti po viskį sacharinos
džiant
savus
pinigus
paremtus
auksu.
Uelna kaadlen, liakyrua sekmadlenlue
PRENUMERATOS KAINA: Metanu — $«.00, Pu
per kelias dienas, būtent: nuo' (cukrelio) be jokio pavojaus,
Be šių epohinės reikšmės darbų, St. Sei
sei metu — $3,50: Trims mėnesiams — $2.00; Vienam
Šį skyrių tvarko ir prižiūri
mėnesiui — 76c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
vienos iki penkių dienų. Peri nes sacharinas neturi cukraus
mas parodė, labai daug inicijatyvos ir dar
tų — $4.00. Kopija .03c.
Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrątą laiką ligonis neprivalo nie- ypatybių, dėlto ir cukrine libingumo eilinių įstatymų leidime. Jis buvo
fltsa. Jei neprašoma tai padaryti lr nepn'slunčiama tam
Akliui paito ženklų.
j ko valgyti, tiktai gerti vande ga sergantis gali jį vartoti.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. tarp ko kito užsibrėžęs labai platų planą
DIABETIS MELLITUS
tos
žaizdos
nepagydamos
ir
kaadlen.
Lietuvos kultūros kėlinio, ypač liaudies švie
nų arba ir kavą bei cukraus. Vaistų nuo šios ligos apart
Skelbimų kainos prlsiunči'amos pareikalavus.
cukrus
nesumažinamas
iki
nor
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
Jei ligonis per daug nusilps insulino beveik nėra. Insulitimo, žemės ūkio kultūros kėlimo bei susi
'(Cukrinė Digra)
malio
reikalavimo,
tai
gangre1
6 vai. po piet.
siekimo srityse, bet ne nuo St. Seimo parei
ta, tai tegul atsigula į lovą nas ir tai tik laikinai tepagelRašo Dr. J. P. Poška, gydyto na prisimeta ir tuomet jau ynamų aplinkybių ne visa pavyko įgyvendin
Kuoniet šlapume nebesiranda bsti. Jei ligonis yra silpnajas ir chirurgas, Chicago, III. ra blogai, kartais ne tik užimti.
. .
. 1
cukraus, tuomet galima prade kraujis, tai reikia vartoti vais
“DRAUGAS”
Diabetis
Mellitus,
arba
cuktos
dalies
P
risei
™
nustoti,
bet
Didelių
laimėjimų
pasiekta
užsienių
poli

ti duoti sriubos skystimo. Vė- tų dėl sustiprinimo kraujo, o
UTHUANIAN DAILY FRIEND
Published Daily, Except Sunday.
tikoje. Sutvarkyti reikalai su buvusiu suve rinė liga, pasireiškia tuomet, I*1 Pa^ių gyvybę prarasti.
liau, jei viskas gerai eina, tai "jei ligonis neramus ir nemieBUBSCR1PTIONS: One Tear — $0.00: Six Months
«•* $3.50; Three Months — $2.00; One Month — 75c. renu, Rusija. <3auta iš jos ribų ir nepriklau kuomet nusilpę žmogaus kūno
Cukrinės
ligos
nusilpnintas
galima duoti pieno, gretinęs ga, tai, žinoma, reikia vaistų
Europe — One Tear — $7.00; Six Months — $4.00;
somybės pripažinimas. Nustatyta siena su kai kurie organai nebegali su ligonis dažnai Įgauna plaučių ir sviesto po biskį kasdienų. dėl miego. Viduriai turi būti
Copy — .01c.
Advertlsing in “DRAUGAS" brings best results.
Latvija. Atstatomoji Lietuvos valstybė gau vartoti cukraus ir tokio mais įdegimą ir miršta. Nutirpi Tokiu būdu ligonis gali pasi- dabojami, kad neužkenktų, bet
Advertlslng rates on application.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
na, paprastai kalbant, savo gimimo atsira to, kuriame randasi nemažai mas narių ir ntfuralgia arba liuosuoti nuo šios ligos vien stiprių vaistų reikia saugotis.
dimo metrikus, ji priimama į Tautų Sąjun krakmolo, kaip tai:
bulvės, nervų gėlimas dažnai apsireiš, tik tinkamo valgio nustatymu,
Taigi iš to viso galima pa
gų; Suv. Amerikos Valstybės, Apaštališkojo duona, pupos, žirniai, iš mil kia pas tuos ligonis,
kurie Bet jei nei valgio nustatymas, tėmyti, kad cukrinės ligos gy
Sosto ir daugelio kitų valstybių pripažįstama tų pagamintas maistas, kai ku serga cukrine liga, beto, jis nei alkinimas negelbėtų, tai dymas remiasi daugiau
DIENOS KLAUSIMAI
ant
nepriklausoma de facto ir de jure. Tuo būdu rios daržovės, kaip tai: sėti jaučias nusiminęs, nuvargęs tuomet jau reikia vartoti insu nustatymo tam tikro maisto,
LIETUVOS STEIGIAMASIS SEIMAS
realizuoti karščiausieji Tautos troškimai.
niai, kručkai, ropės, morkos ir nervuotas, nes negali pasil linų, kuris prašalina cukrų. kuris užlaikytų žmogaus svei
St. Seimui teko pergyventi taip pat daug ir taip toliau.
Krakmoliniai sėti. Akys irgi kartais nuken Bet visas keblumas yra ta katą ir neleistų cukrinei ligai
sunkių, skaudžių dienų. Lietuvių Tautai te valgiai patekę į žmogaus kūną čia nuo cukrinės ligos. Kata me, kad insuliną prašalina li pasikartoti.
II.
Lietuvių tauta laukė susirinksiant Stei ko susikirsti su senu savo priešu — lenku. persikeičia į cukrų, kuris jeigu raktas arba dalinis akies ap gą tik tam laikui. Kuomet li
giamojo Seimo, nes jis turėjo reikšmingus Laimingai aplinkybėms susidėjus atgauta se nesuskaldomas ir nesunaudo- vilkimas, paraližavimas akies gonis pradeda daugiau valgy
tautos reikalus sutvarkyti. Reikia pasakyti, noji sostinė Vilnius. Bet klastingai lenkų už jamas patenka į kraują ir ke- raumenų ir t.t.
ti ir neima insulino, tai cukjog garbinga įstaiga tautų neapvylė, skirtų pulta, kovoje su nelygiu priešu neatlaikyta penas ir pagalinus
pasirodo
Mirtingumas nuo cukrinės | rus vėl pasirodo šlapume ir
uždavinį atliko su grynu sąžiningumu, tikru — vėl nustota Vilniaus ir Ryti} kraštų. Oia šlapume.
ligos yra -nevienodas. Kuo jau kraujuje. Dažniausiai priseina )
pasišventimu ir rimtumu. Ne vieta čia, dien- kai kas ypatingu įžūlumu mėgsta pulti St.
nesnis yra ligonis, tuo mažiau ligoniui leisti po oda insuliną
Ši
liga
gali
paliesti
kaip
yaštyj, apie Steig. Seimo darbotę nuodugniai Seimo ir jo politikos vadovybę dėl jos ta
progos jis turi pasveikti. Ma ir tuo pačiu laiku skirti jam Gegužės m. 29 — birželio
senus,
taip
ir
jaunus.
Ji
gali
kalbėti. Trūkstf, pagaliau, tokiam reikalui riamo nesugebėjimo. Nesiimama šiuo straip
želiai gali numirti pirmiau, ne tinkamus valgius, ir tokiu lai m. 4 dd. Nashua, N. H. (Kun.
ir tinkamų sąlygų. Tačiau minint tos gar sniu ginti anų laikų lietuvių Tautos vado būti staigi ir chroniška.
du prieinama prie to, kad žmo A. Petrauskas, M. I. C.)
Staigi cukrinė liga dažniau gu jų liga bus surasta. Suaugę
bingos įstaigos sukaktuves, pravartu nors vybės, lygiai nesiimama tvirtinti, jog toji
ligonys virš 50 metų gali šią gus gali valgyti tam tikrus Birželio 5 — 11 dd. Harrikabinasi
prie
jaunųjų,
o
chro
vienų kitų tos darbuotės bruožų pabrėžti. - vadovybė nebūtų buvus klaidinga. Tokiems
ligą atlaikyti ir ilgai gyventi. valgius be jokio pavojaus svei son, N. J. (Kun. A. Petraus
niška
prie
senųjų.
Staigioji
Steigiamajam Seimui, kaip žinome, teko klausiniams svarstyti reikalinga tinkamų są
Nutukusiems yra geriau negu katai ir insulinas jam neberei kas, M. I. C.)
smarkiai
veikia,
chroniškoji
—
eiti Steigiamojo Seimo, kaip tokio, pareigos, lygų. Tačiau drųsiai metant St. Seimui kalti
liesiems, nes numetimas svo- kalingas, nes nuo tokio valgio Liepos m. 8 — 16 dd. Ma
pamažu.
Iš
pradžios
ligonis
tai yra svarstyti įstatymų įstatymų, Valsty nimus tenka konstatuoti, jog iškėlus aikštėn
cukrus jau nebepasirodo šla rian Hills, III. (Kun. A. Pet
rio juos netaip suvargina.
nieko
ypatingo
-nepajaučia,
kai
kurias
detales
iš
anų
laikų
veikimo,
kas
rauskas, M. I. C.)
bės Konstitucijų, išleisti seniai jau laukia
pume.
Gydymasis
yra
ilgas,
sun

bet
laikui
bėgant
simptomai
Liepos 17 — 26 dd. Šv. Omą žemės reformos įstatymų, ir drauge vei žino, ar netektų ir patiems kaltintojams atsi
Bet
randasi
ir
tokių
cukri

apsireiškia.
Ligonis
pradeda
kus
ir
reikalaujantis
daug
kan
nos novena Dievo Apveizdos
kti kaip eiliniam parlamentui, užsiimant ei sėsti kaltinamųjų suole. Kaip ten bebūtų,
nės
ligos
paliestų
ligonių,
ku

jausti
troškulį,
burna
džiūsta,
•trylės,
pasišventimo
bei
susi

St. Seimas ir čia paliko sektiną pavyzdį —
parapijoje, Chicago, III. (Kun.
namais valstybės reikalais.
rie
be
insulino
negali
apsieiti,
laikymo.
valgyti
norisi
ir
jis
nemažai
A. Petrauskas, M. I. C.)
Išleistoji Steig. Seimo Valstybės Kon jis visgi praplėtęs teritoriją Vilniaus link.
nes
nepaisant
ką
jie
nedarytų,
valgo,
bet
jis
eina
liesyn
—
Pirmučiausiai reikia praša
stitucija nedaro gėdos Lietuvių tautai. Tai Už tai gal ir kaltinti jo taip nereiktų.
tai
yra
nustoja
svorio.
linti iš valgio cukrų, saldumy vistiek negali nusikratyti nuo
St. Seime krikščionių—demokratų blokas
užbaigtas, suderintas juridinis kūrinys, ati
Šlapumas pradeda eiti tankiai nus ir visą tą maistą, kuria šios ligos. Tokie ligonys da
tinkąs tautos daugumos nusistatymų. Sura turėjo absoliutę daugumą, jei būtų buvęs
ir nemažai jo išeina. Liežuvis me randasi nemažai krakmo žniausiai išmoksta patys per
šant Valstybės Konstitucijų St. Seimo dau valdžios išalkęs, kaip kad nepamatuotai pri
žiūrėti (išegzaminuoti) šlapu Ką tik iš spaudos išėjo nau
gumai pavyko išsilaikyti vidurkely, nepasi metama, būtų griebęs tą valdžią į rankas ir sausas, raudonas ,ir aptrauk lo. Užsilaikyti švariai, dėvė
tas. Seilių burnoje mažai ran ti šiltai ir saugotis nuo perša mą, išmoksta kaip vartoti in-' ja knygntė vardu Dangiška
duoti stipriai kairiųjų St. Seimo frakcijų jos per fas ir nefas nebepaleidęs. Bet jis pa
suliną ir be gydytojo pagal sis Dvaras arba Sv. Liuit gar
įtakai, kurios buvo užsimojusios gana toli darė visai atvirkščiai. Ėjo į didžiausius kom dasi. Dantų smegenys dažnai limo. Maudytis patartina kas
bos patys sėkmingai gydosi. dūs Malda, parašė Karmelitas
kairėn žengti (tarp ko kito reikalavo panai promisus, ištiesė rankų antrai St. Seimo skai supunta, viduriai sukietėja. O- dien, kas gali šaltame vande
p
tlingiausiai valstiečių—liaudininkų frakci da sausa, prakaitas retai pa nyje gerai, o jeigu ne, tai šil Bet kurių kišenius leidžia, tai,' jt
kinti Resp. Prezidento institutų).
žinoma, saugiausiai ir geriau Viršminėta knygutė patar
sirodo, bet jei pasirodo, tai ne tame, bot mautytis reikia.
Nedaug kų primesti galėsim ir St. Sei jai, jai perleido net įtakingą premjero vietą,
siai
būti gydytojo arba klini tina visiems įsigyti, tenai ra
prakaita
Valgymą reikia
kad tik į pozityvų valstybės darbą suburtų paprastai dideliu
nustatyti
mo Žemės Reformos Įstatymui. Čia taip pat
vimu. Skaudulių pasikartoji kiekvienam žmogui atskirai, kos priežiūroje.
site daug naudingų pamoki
laikytasi auksinio vidurio. Išlaikytas reikia ko daugiau pajėgų.
arba nes ne visi žmonės vienodi.
Šios ligos ligonių tarpe ran nimų, puslapių 413, kaina tik
Apskritai tenka pasakyti, jog St. Seimo mas, odos niežėjimas
mas atsargumas, kad įgyvendinant tokio
ezina pasirodo pas žmones, ku Daržovės, kurios auga lapų pa dasi ir tokių ligonių, kurie be 10c., užmokestį galite siųsti
masto reformų nepakenkus šalies ekonomi metu Lietuvos valstybė žymiai sustiprėjo.
Ji pradėjo lyg savo kojomis vaikščioti. Lai rie turi savyje perdaug cuk vydale, kaip tai: kopūstai, sa saldumo negali apseiti; jie pri markėmis (stamps).
kai.
raus. Kartais atsiveria žaiz lotai ir sietinių lapai yra ge pratę saldžią kavą, arbatą ar
St. Seimas, pradėdamas darbų, rado var mingai įėjo į nepriklausomų tautų šeimų,
dos įvairiose kūno
dalyse, o ras valgis. Agurkai, mėnesi ba saldų vandenį gerti. Žino “DRAUGAS” PUB, CO.
tojamus Lietuvoj Vokiečių Ob. Osto pinigus. gyvenimu parodė, jog demokratiniai princi
Mūsų nepriklausomumas nebūtų pilnas, jei pai, kartkartėmis Lietuvių Tautos akcentuo labiausiai ir dažniausiai tai nės roputės irgi yra gerai val ma, tokio įpročio galima nusi 2334 SO. OAKLEY AVB.,
pavojaus
CHICAGO, ILL.
mes neturėtume savos valiutos. Steigiama jami, randa joje tinkamą dirvą. Stulginskis didžiajame kojos piršte. Jei gyti. Jei sumažinimas valgio kratyti be jokio

“DRAUGAS”

SVEIKATOS SKYRIUS

TĖVy MARUONy
MISUOS

DANGIŠKASIS DVARAS

jj

Vaižgantas

DĖDĖ LAPĮ NUŠOVĖ
(Tęsinys)

O, Motina tu švenčiausioji, ko pa
sidaryta! Pirma — pusė kiemo baltų nu
garų, kaip sniego. O dabar... Bet ir iš
tų pačių, regima buvo, nebėra veislės:
laukinis jas įžago. Susikrovė tad jas ūki1 Minkąs į gardės ir rytą, nuvežęs mieste
lin, pardavė žydams vištų kaina.
Sudiev, muštiniai! Nabagės šeiminin-

kft

nebegalėjo

pasididžiuoti

prieš

savo

vyrus mokėjimu lygiai su jais pelnyti.
Dabar tolimesnieji kaimynai, išgirdę,

•mė iš Šventkiemių tyčiotis:
— Ar mes jums nesakėme: ginkite
šalin nedorą kaimyną lapiną!!

— Šventkiemiams nebebuvo kas be
sakyti. Tad vaipės tik ir pakaušius dras

R

kėsi.

ir kaip reikia dabar padaryti. Tik vienas,
nė pats nepasijutęs, išmintingą žodį iš
tarė:
— Nušauti, sako, tas lapinas, ir be
ngtas dalykas!...
Kiti net susigėdo, atsiminę, kaip tai
jiems patiems neparėjo į galvą toks aiš
kus daiktas. Užtat galvai sujudėjus, širdis
tyli paliko: niekam nesmilkterėjo, jog jei
gerai sumanyta, tai tuojau reikia ir pa
daryti.
Dėdė Nikodemas tiesiog suniekino.
— Bene nušauk! Ne veltui sakoma
lapę gudrią esant: su lazda prieisi, o pa
mėgink su šautuvu, tai tik uodega švys
terės, ir tiek jos tematęs. Palaukite, aš
kitaip pamėginsiu.
t
Per visą naktį Dėdė Nikodemas rin
ko, svarstė, dėstė. Kitą dieną pasikišo
po pažasčių tai, ką buvo susitaisęs, ir
išėjo į laukus. Visą dieną lingačiavo prie
kiekvieno nusmaugto žąsyčio.
— Ką čia jis daro? — spėjo sodie
čiai. — Jaugi ir mūsų Dėdė pristigo gud
rumo... Regi, apverkia kiekvieną negyvėlį.
Dėdė Nikodemas tuo tarpu visai ne
verkė, tik kiekvieną lapino pasmaugtą
žąsiuką saviškai užsūdė ir sūgrįžo namo.
Sugrįžo, užsidegė pypką ir, kaip atsisė
do, taip visą dieną ir prasėdėjo, nieko ne
šnekėdamas, vien tik didelį dūmą iš pyp-

Sugrįžęs Dėdė Nikodemas net ran
kom per strėnas papliauškėjo. įpykęs, nekesižinojo, ant ko atsakymą mesti: tai
gavę kaltino, kam atsitolinęs, tai pieme
nis, kam apleidę, tai senes, kam davės
įžagti, tai, pagaliau, jaunikles, kam ne
mikliai sukėsi ir neišsisuko.
|
Susirinko pikti vyrai. Ilgai ir labai
rūsčiai raukėsi, ančiakais karpė, bet nė
vienas nežinojo, ko čia jie susirinko, kas kos pūsdamas. Prasėdėjo ir antrų* dieną.

dą, bet visos jo veido rukšlelės virpėjo, o
juodi, kelmuoti, lunku išriesti ančiakiai
taip ir kilojosi, taip ir kilojosi: lengva
buvo Įspėti, jog buvo linksmas.
Nustebęs būrys iš karto žodžio nete
ko. Bet pažvelgę į linksmą Nikodemo vei
dų, vienu kartu sušuko:
— Dėdė lapę nušovė! Dėdė lapę nu
šovė !...
Netikėtos regyklos pavilioti žingei
dūs piemenėliai grūdos už vyresniųjų, vi
sai jau užmiršę savo gyvulius. Nebesutū
rimos kiaulės visų pirma namo parruseno
ir netikėtai visus pašalius apniko. Ūkinin
kės, nesitikėjusios taip anksti gyvulių
pargrįžtant, ramiai sau kitur triisusior,
proto nebteko. šen puolo, ten puolo, gynė
nuo nemandagių čiūkų visa, kas buvo
ne vietoje padėta ir jau jau apuostoma.
O visų lūpose buvo:
— A, šelmiai piemens! Bus jums,
bus jums!
Ir būtų buvę, kad pačių ūkininkių,
ką ūkininkių — viso sodžiaus akys ne
būtų netikėtai nukrypusios į ulyčgalj.
Piemens, nebtekę kiaulių, puolo, persigan
dę, paskui jas, tik neatsiprašinėdami įpy
kusių ūkininkių, o šaukdami iš tolo:
— Dėdė lapę nušovė! Dėdė lapę nu
šovė!...
i
Tokią naujieną išgirdusios, ūkinin
Ir, šautuvo galą į žemę atrėmęs, ėmė

Tik prieš pat vakarą pasiėmė seną savo
šautuvą, kinų, nedaug tekfysdarnas, vadi
no “pagaliu,” ir vėl išgūrino į pakrūmę.
Raudona, didelė, kaip trikojos dug
nas, saulelė jau slinko žemyn. Jos spindu
liai tryško į visas puses, raudonai nuda
žydami debesis. Gyvų ir negyvų daiktų
šešėliai ėjo ilgyn. Piemenėliai pavirto mi
lžinais, milžines karves po pievą ganan
čiais. Kiaulės žviegė iš nekantrybės, na
mo veržės; piemens neleisdami, nesigai
lėdami botagais čaižė. Ūkininkai su savo
darbininkais padargais ant pečių nešini
svyravo iš laukų namo, šnekučiuodami
apie rytoj dieną, o gaili rasa, kaip žir
niai, nuo juodų jų kojų birėjo.
Susilyginę su santvarų.
— Žia, sako: o kas tenai ką velka?
— Ėgi, nugi! — atsiliepė kiti. — Pa
laukime.
Iš tolo, nuo pat saulės, dideliais žin
gsniais žengė milžinas. Ant peties nešėsi
pagaikštį mažiausia nuo keliolikos sieks
nių. Vyrai greit pažino, jog tai buvo Dė
dė Nikodemas su savo “pagaliu”. Bet
ką antroje rankoje velka! Kažką rudą,
ilgą... perilgą, kad būtų gyvulys, perrudą, kad būtų medis... Vyrams beštinkant,
štai, ir jis pats. Žniakt po kojų...
— Tai lapės, sako maitą!...
kimšti pypką. Norėjo parodyti šaltą vei

A

kės . nebeturėjo laiko ne tik rykščių susi

iv n
U* į

ii

ieškoti, bet nė žodžių pabaudimui rast
Visa palikusios kiaulių valiai, iškumėj
iš kiemų, kelyje vos bepaklausdainos:
— Kame, kas, kaip?
Piemens, taip pat atgal bėgdami, n?
dususiais balsais nedaug ką tegalėjo ai?
kinti. Šunes, supratę, kad žmonės ką v t
jasi, ausis suglaudę, kaip iš svaidyklėi
ištrūko pirma bėgti. Taip, ką bežiūriu
gale sodžiaus susirinko kone visi gyver
tojai ir apspito lapę.
— Žiūrėkite gi, moterėlės: nebegyva!

— Ogi rudumas!...
— O uodega!...

— O švelnumas I

Ir kaip pradės kiloti, kaip prade
vartyti ir žiūrinėti visur, kur dera ir ku
nedera, kaip žydui kromą atrišus, bekh
gedamos, besikumščiuodamos, tai visk
pasaulyje užmiršo.
— Na, jūs, šarkos! Ar bus kuomi
jums galas? — sušuko Petryla šunaki
ris, jau rankoves beraitydamas ir peilį i
kišenės betraukdamas. — Namo, prie g}
vulių! Ar numanote, ką jie vieni tent
pridirbo?
Ne taip griausmas, tarkštelėjęs į tai
pą vištą, išblaškytų jas į visas puse1
kaip Petrylos žodžiai atmetė visas moti
ris nuo lapės.
(Daugiau bus).
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neles švč, Marijos pagarbai, Iš viso Šv. Ražančiaus drau kšmę visų ten istorinių esan-j tuvių Dienų,’’ nes tų dienų|town, Ohio, į 40 valandų atgijoj yra 90 narių. Susirink i- Čių dalykų. Po to nuvedė į gė- visi Pittsburgh'o ir apylinkės'laidus su dvasine pagalba.
iškilmės.
‘Džanas”
Kad visa tvarka huvo ne me dalyvavo tiktai 20. Kur lynų. Čia pamatėm įdomių gė-(lietuviai teikia finansinę pa
lių ir įvairių kraštų medžių, j geibų Šv. Pranciškaus Vienuopaprastai pavyzdinga, tai nuo buvo kiti?
KUN. MAGNUS KAZĖNAS, redaktorius
lvnui.
pelnas veiklios sodaliečių val Laikraštyje buvo paskelbtas
Iš gėlyno išėjusios nusitrau2128 Larkins Way, Pittsburgh, Pa.
dybos, ypač pirmininkės A. susirinkimas. Klebonas irgi kėm paveikslus, kurie gražiai
Kiekvienas išmintingas ir
Telephone lIEmlock 1490
Pociūtės, Jaškūnaitės Nauje- paskelbė po sumos,
išėjo. Po to kapelionas gavo protaujantis žmogus supran
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
X Darbai nei kiek nepage
laitės, Pakrosniūtės ir kitu. Mūsų klebonas labai nori, leidimų apžiūrėti “Cathedral ta, kad mokslų gali įgyti ir
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa.
rėjo. Vis taip pat: nei geriau,
visi nariai dalyvautų su: Pirmininkė per paskutiniąsias kad
Telephone Hemlock 2204
Užvažiavusios viešose mokyklose, bet tikėji nei blogiau. Aš maniau, kad
. . ,.
t
u •
-i , j Pf Learmng
porų savaičių planavo ir šukė Binnbmuosc. Labai gaila, kad ant 36 aukst0 kaip ant d(,|n0 mo ir doros ten nei su žiburiu
po švenčių ir 49 valandų atl.
galvų, kaip sutvarkyti, kad neklauso ir nėra klusnūs savo matėme visų Pittsburgh’ų. nerasi. Kaip ten rasi, kad jo i
neturėsiu jokių žinių, bet ieš
viskas išeitų gerai ir gražiai. dvasios vadui.
Paskiausiai atlankėme Šv. Po nėra, nes nevalia iškrypti kodamas vis surandi šiokių ir
Užtad taip tvarkingai ir iš Dalyvaukite skaitlingai nors
mokytojams iš nustatyto pro•
tokių.
Sekmadienį, geg. 28 d. mil ėjo. Karalaitė buvo Ona Pa- ateinančiuose susirinkimuose. vilo katedrų.
gramo, kad ir norėtų, o prog
Vakarui atėjus, namo grįžo
Viena lietuvių šeimyna, ku
ijono su Raulu pasikalbėjimo Lų gv> Kazimiero R. K. bažny- krosniūtė, kuri atsižymėjo ri
Narė
rame nėra tų mokslo sričių,
me linksmos ir visos paten
tęsinys)
li turi kaimynus slavokus, su
čioje įvyko nepaprastos mer- mtumu, dievotumu ir labai
kurios labai lietuvių brangina
RAUKAS: — Jonai, paaiš- gaičių-sodaliečių
sikivirčijo už vištas ir pasida
“Marijos gražiai atliko savo užduotį. Iš ŠV. KAZIMIERO PARAP. kintos.
mos.
Visos mergaitės šiuo reiš
vė į teismų, nežiūrėdami nei
kink man, kų reiškia Moralės,Vaikeiių” iškilmės Panelės Jos palydovės buvo. Jaškūnai
MOKYKLOS
A
isi
daro
planus
“
Lietuvių
,
blogų laikų. Lietuvis bylų laikiame
gilių
padėkų
kun.
J.
V.
Tiesos, nes girdėjau žmones
Marijos pagarbai, arba, tė E., Pociūtė J., Barškėtaitė,
kalbant, kad Morales T iesos kajp paprastai vadina, apvai- Didjurgaitė Pr., Simonavičiū- Pirmų penktadienį birželio Sk l ipk ui už dalyvavimų kartu Dienai”. Visos Pittsburgh ’o Į mėjo. Slavokas užsimokėjo
įrodančios Dievo buvimų. As, ūkavimas Panelės Šv. Mari tė, Didjurgiūtė E., Juoenukiū mėnesio bus laikomos šv. Mi su mumis ir parodymų įdo draugijos uoliai rengiasi prie kaštus. Ot, vis negerai; rei“ Lietuvių Dienos.“ O apieikgjo susitaikyt be teisėjo.
nto negaliu suprasti.
'jos. kitaip gražiai ir tvarkin tė M., Juozevičiūtė V., Stra- šios aštunto skyriaus mokinių mybių.
„
Olfja Jasudavičiutė. Pittsburgh’o L. R. K. S. A. :
JONAS: — Raidai, viena gai surengtų iškilmių pas mus vinskiūtė M., Tamkevičiūtė intencija. Šiose šv. Mišiose vi
,
. ... _
.
. i ,, ... į X Dabar, kai gražus laikas,
Apskritį nėra ko nei kalbėti '
>
s.
sykį paklausei išmintingo klau gal dar niekad nebuvo. Alto- E., Arbašauskaitė A. Vainikų si priims šv. Komunijų.
malonu būtų, kad mūsų kolo
Kaip laimingos esame, kad net naktį nebemiega. Kaip
simo, todėl klausyk. Moralė nai ir Panelės Šv. Marijos ant padužkaitės nešė Petrau
nija surengtų piknikų: draugi
Visi vaikučiai prašo, kad pas mus atvažiuoja nepapras visuomet, Apskritys gražiai
Tiesa yra paties žmogaus pa- (statula paruošta vainikavimui skaitė, o jai padėjo Radžiukijos, ar parapija. Bet visi lau
įteigimas taip, kaip jo protas (tiesiog skendo gėlėse tarpe mi naitė ir Čižauskaitė. Po pa tėveliai, giminės ir kiti daly tų svečių. Užpraeitų savaitę pasirodys. Todėl nepamirški kia pradžios ir pamatyti, ko
Mtenta, kas yra gera, kad rgančių žvakių ir nesuskaito- maldų visos sodalietės turėjo vautų tose šv. Mišiose ir pa buvo mus atlankęs J. E. vysk. te “Lietuvių Dienos’’ liepos kios sėkmės būtų. Jei būtų
gerai daryti, o šalintis mos daugybės lempučių švie bankietų savo motinų pagerbi simelstų už juos, kad Dievas Būčys ir Dr. Pentz, o šių sa- 4 d Visi į Seserų ūkį!
pelno, tada visi — vieni pas
D^gO
go ir nedaryti blogai.
sos. Pamaldžių žmonelių erd mui. Girdėjau, kad ten buvo laimintų, kad sėkmingai iš vaitų kun. Brady.
kui kitus rengtų. Malonu bū
laikytų
kvotimus
ir
kad
lai

Važiuodamas
į
New
York
iš
RAULAS: — O, kaip aš ga vinga bažnyčia kimšte prikim prakalbos, sveikinimai ir t.t.
tų matyt, kad pirmutinis pik
lu suprasti gerų ir blogų?
šta. Minios gi žioplių aplink bet man ten neteko būti, nes mingai baigtų pradinę šv. Ka Mexico jis buvo sustojęs pas
nikas būtų parapijos. Gerb.
Mažinto mus, kad parodyti paveikslus,
JONAS: — Labai lengvai, bažnyčių ant gatvių ir šali tik motinoms buvo surengta. zimiero mokyklų.
Pas mus pasidarė geresnis kleb. kun. J. Misiui visada gekaip indijonai gyvena, kaip
kiekvienas žmogus jaučia sa gatvių žiopso (vietoj eiti į
riausia pasiseka.
Rep.
Senesniais laikais žmonės darbuojasi, kad išlaikyti ka ūpas, nes dirbtuvėse atsidarė
vo širdyje šaukiantį balsų. bažnyčių) — laukia ateinan
X “Draugo“ Draugas jau
dirbo daugiau ir laikraščiuo talikų tikėjimų, kurį ispanai keli “departmentai”, kur il
“Daryk gerai, saugokis blo- čios karalaitės su savo paly
gai nė jokio dūmo nebuvo šlubuoja, nes pasiliko tik ant
X Geg. 23 d. Youngstown,
;o.” Jei žmogus klauso to dovėmis... Varpai sugaudė, Ohio, pas kun. E. Shteigma- se žinių buvo daugiau, ypa jiems įkvėpė, kokie jų namai matyt. Keli geri “orderiai“ vieno kostumerio. Ponia Da>also, jis jaučiasi ramus, pa procesija prasidėjo. Karalaitė nų įvyko Pittsburgho provin tingai iš Pittsburgho lietuvių buvo (namus jie statydavo atsirado ir ne vienas darbinin manauskienė pirmutinis ‘Drau
tenkintas. Jei neklauso, tai su palydovėmis prie didžiųjų cijos kunigų mėnesinis susi veikimo. Dabar, rodos, laiko ant aukštų kalnų), koks valgis kas gavo tokiij “pėdę”, kuri go’ kostumerius ir jai “Drau
girdi išmetinėjimus, jaučia bažnyčios durų, visa gi soda- rinkimas, kuriame dalyvavo būtų užtektinai, o laikraščiuo ir t.t. Taip pat gerb. kun. šiomis dienomis išrodė kaip gas” patinka. Kurie skaito ir
se žinių pasirodo tik kada ne- Brady padainavo mums kelias
neramumų, neapykantų pats liečių
Maiijos Vaikelių gje kunigaį: Abromaitis
milijonas dolerių. Neatsirado platina “Draugų”, verti gar
ant savęs. Dėl to Moralė Tie draugija per zakristijas nnei-'Braddock. Pa., Urbonas M. ii kada. Gal, kada žmogus turi jų dainas.
nė vieno, kuris bėdavotų kų bės ir pagyrimo. Nes, jei ga
dhrbo,
tai
ir
didesnis
ūpas
paMagdutė
Kepleriūtė
sa yra tai, kų protas sako, su na karalaites patikti ir jįj su DuBoiS; p„ ; victinis klebonas
jis dabar darys su tiek pini-jve vadinies kataliku, tat ir
kįla visokiam darbe.
žino patvirtina. Kitaip sakant, visomis palydovėmis atlydi į E. Shteigmanas, Čepananis
gi]. Atsisveikino su tais dole ,buk bai katalikas; skaityk ka
Gegužės 21 d., penkios mer
Kaip ten nebūtų, bet visgi
Moralė Tiesa yra tai, kada bažnyčių giedodamos Panelės Homestead, Pa., Pikutis
ruliais su ašaromis ir tie pra- jtalikiškus laikraščius ir kny1S Pittsburgho lietuviai nelaiko gaitės iš Šv. Pranciškaus Ažmogaus protas sutinka su sų- Švč. giesmes. Suėjus visoms Brightwood, Pa., Vaišnoras,
nyko kaip dūmas ore. Ne vie- f?as> platink ir visada remk
žine.
mergaitėms į suolus ir kara-l Skripkus ir Kazėnas iš Pitts- ranki} nuleidę. Vis šį-tų vei kademijos buvo pakviestos i
savuosius.
Cleveland,, kad padainuot,, """ a‘man"°la- ° ka<> ‘>1
RAULAS: — Jonai, kodėl laitei užėmus savo sostų, dva burgh, Pa. Naujas įsirašė kia. Parapijose gražus susi
(Tęsinys 4 pusi.)
rūkų tik tiek būtų, o kaip
urvo žmonių, kurie ne visi ga sios vadas pašventino vaini kun. Vaclovas Sadauskas iš klausymas. Niekas kitam ne dainų mergaičių sodaliečių va man jų viskam reikia, nes
mergai
rbino tikrąjį Dievų?
kų, kurį mažutė mergaitė nu Butler, Pa. Svečiai: Boreišis bėga už akių ir tokiu būdu kare. Clevelandietės
,
-ii, ilgas, ilgas pasninkas. Kur tik
tęs
vaidino
trumpų
veikalukų
. . v. .
JONAS: — Dėl to kai ku nešė ant paduškaitės karalai iš Detroit, Mieli., Karužiškis yra progos vieniems kitus at
.
..
,
ėjai, siomis dienomis tai įsgiIšėjo iš spaudos maldakny
motinos vertumą.
į ,
, ....
'
rie žmonės negarbino tikrojo tei, ši gi vainikuoja Panelės A. iš Cleveland, Ohio. Sekan lankyti. Visa tai daro sutiki apie
n
•
v
•
v
rdai
Alo
Čali
”
“
Alo
Dzio
gė /Vtlaidų Šaltinis. Paruošė
Prieš ir po programo siosi ...
’ .
Dievo, kad niekas jų nemoki Švč. Marijos statulų tam tiks tis susirinkimas įvyks Du- mas ir meilė.
1 ... *
.
vai”, “Alo Peteri”, “Alo jų ir išvertė T. Kazimieras
v
’
no, kų ir kaip reikia garbinti. lui paruoštų. Apvainikavus Bois, Pa., pas kn. M. J. Ur Pažvelgus į kitų pusę — penkios mergaites padainavo! Dzanai
, o kiek dienų gavai? .apucinas, išleido seserys kotdraugijas ir pavienius, veiki keletu gražių dainelių. Daina
Bet vis tik jie klausė savo Panelę Šv., karalaitė visos pa bonų.
Rep.
X Linksma buvo išgirsti, rinietės. Maldaknygėje yra pa
mas irgi daug aukščiau tarpe vo solo, duetu ir trio. Kitos
sųžinės balso ir garbino tai, rapijos ir visų mergaičių va
kari
vienas iš mūsų gerų pa-į aiškinimas apie atlaidus ir
lietuvių pakilęs, negu pirma. pianu skambino.
<as jiems buvo geriau prieina rdu kalba “Pasiaukavinių Šve
X Sekmadienp geg. 28 d. Pittsburgho lietuviai biznie Labai malonu buvo vakare rapijonų, Juozas Visockis ga- daugiau, kaip 300 įvairių mai
mas, matomas ir supranta nčiausiai Panai Marijai’’. Vi
įvyko Šv. Kazimiero parapi- riai suorganizavo Vaizbos bu- matyti tiek daug žmonių. Pa vo pensijų iš dirbtuvės. Ne n, kuriom popiežiai suteikt
mas. O kad jie negarbino tik sa tai darė begalo jausmingų
rojo Dievo, tai čia nekalti, nes įspūdį!... Paskui dvasios va jos valkčių pirmoji šv. Komu,‘tų, kuriame kilo sumanymas sirodo, kad clevelandiečiai gy vienas pasakė “Jau kam rei itlaidus. Nors visos maldos ge
nija. Šie vaikučiai pirmų sykį jsuorganizuot visus Pittsburg- vuoja ir darbuojasi.
kė, kam ne, bet tam žmoge ros, bet už vis geriausios yra
jie nežinojo.
das įrašė sekančias mergaites
priėmė Viešpatį Jėzų į savo ho, Allegeny kauntės pilic- Linksmai praleidus tas ke liui tai tikrai reikia”. Nes tos, kurioms suteikti atlaidai.
RAULAS: — Jei žmogus į “Marijos Vaikelių” draugi
nekaltas širdeles: Baltrūnas cius į vienų balsuotojų orga lias dieneles, laimingai sugrį turi didelę šeimynų, kuri su Ši knygelė turėtų būti visų ka
aužo Moralės Tiesas, ar jis jos naujokes. Kaizeriūtę B.,
E., Cegelis Pr., Girdauskas J., nizacijų. Tuo tikslu buvo šau žome atgal į vienuolynų.
sideda iš 7 dukterų ir 2 sūnų. talikų rankose. Kaina su ap
nusideda?
Rutkauskaitę Pr., Nedzinskai
Jankauskas V., Jurkonis P., kias visuomeniškas susirinki
Antanina Jurgelaitė Jis senai darbuojasi parapijos taisais 65c.
JONAS: — Priklauso nuo tę R., Rupšaitę R., TamulyKapučinskas A., Miskevičius mas geg. 25 d. Jame išrinkta
“DRAUGO” KNYGYNE
komitete ir visų mylimas, nes
plinkybių. Jei jis laužo Mo naitę R., Moceikaitę M., Sta
E., Moeeika <T., Navickas IT., laikina valdyba.
2334 So. Oakley Avenue,
geros širdies žmogus. “Conrales Tiesas norėdamas ir ži nevičiūtę Pr., Takauskaitę E.,
Slančauskas A., šikšnius J., Kitas susirinkimas įvyks bi
gratulations, Joe”!
Chicago, III.
nodamas, tai sunkiai nusidė Urbonifltę T., Zamulevičiūtę
Raškauskas V., Verikas A., rželio 8 d., lietuvių piliečių
to diek prieš Dievų, tiek prieš O., Gasiflnaitę S., Slančausr,
-ilki
iv-Pereitų
kartų kalbėjome
a- X Mūsų* lietuvukų1 “
. MushJėzus Kristus Karalius, par
Ziaukas V., Ziinnickas D., Er- svetainėj.
,
‘ftvo sąžinę. Kaip paprastai kaitę R., Naujokaitę A., Wo,
<<T
• . • n»» I’aR Team” gavo naujas uni- rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis,
pie tikslų “Lietuvių Dienos,
...
. .
nest Dolores, Gailiūnaitė L,
J. B. Tamkevičius
ledieviai daro: jie žino, kad shner V. ir Miss Martin. Pas
formas ir kaip apsitaisė, tai
Svenč. Jėzaus Širdies Troš
ir
matėme,
kad
lietuviai
mvh
.
v
.
Naboraitė C., Zanover S. ir Ziims bloga po mirties dėl ap- kui
........
.
, jau gražumėlis, gražumėlis! kinai, to paties autoriaus 15c
iin seke naujokių priėmimas
r,
r.
... .
mokslų, todėl jie remia moks- '
.
, ;.
.
•„ uv ••
boniiite R. Seserį} PranciskieIgaudinėjimo žmonių, vedimo il tikrąsias
......
. .
a
'Aet ir povas bežiūrėdamas pa kaina ............................... 10c
“Marijos Vaike- k.
. * . T>
,
lo šaltinius, tai yra Šv. Pran-'
1
ramoKs• ” ,i„„
priruošti. PamoksM^ros kelio, apiplėšimo žmop'U
draugijos nares, a
šios
me- CUJ gražiai priruosn.
vydėtų. Parodė kad tikri “LiViršminėtos knygelės yra la
ciškaus Vienuolynų. Bet yra
lų pasakė vienuolyno kapelio
tikėjimo, bet jie daro tik rgaitės priimtos: Adomaitė R.,
...
,
i_-.fi,
tliuanians ’ dvasioje, nes įssi- bai naudingos ir kiekvienam
’
nas kun. Skripkus. Tų dienų
Gegužės 18 d. Šv. Pranciš kitas dar svarbesnis tikslas, ,
iš keršto ir puikybės. Taip, Rač-vinskaitė M., Jackevičiūtė
žmogui reikalingos, patartina,
, .
,
ir vaikučių tėveliai priėjo prie kaus Vienuolyno lAkademikės kų lietuviai myli ir brangina,1 .
kaip Martinas Luteris. Pats E., Šliupiūtė V., Zimnickifltė
A
...
. ,
.vienas pasakė “Aren t tbey kad ta knygelė rastųsi kiek
šv. Komunijos.
Rep. turėjo linksmų išvažiavimų, tai tikėjimas ir dora.
cnte”!
žinojo, kad daro klaidų, supra L., Aleliflnaitė L, Slančausvienuose katalikiškuose na
Vienuolynai yra vienatinė
(piknikų), Schenly Park. Sy
to zbiaurunių savo bedieviškų kaitė T., Verikaitė O., JurkoX Girdėjau, kad mūsų kle muose.
Geg. 29 d. Šv. Ražančiaus kiu dalyvavo ir kapelionaR tiesioginė tikėjimo ir doros
darbų ir suvedžiojimo žmo niūtė A. ir Stučkifltė O. Tai
dr-jos susirinkimas įvyko tuo kun. J. V. Skripkus, kuris vi ve rsmė. Todėl Pittsburgh’o bonas, kun. V. Abromaitis, tol Reikalaukite tuojau pas panių, bet jo puikybė neleido buvo begato gražios ir įspū
supirma nuvedė mus į Came-Į lietuviai, kurie tikrai myli ti- vo išvažiavęs geg. 23 ri. pas:tį autorių, 4557 So,Wood St.,
jau po sumos.
jam pataisyti baisios klaidos. dingos apeigos. Ant galo atYoungs-! Chicago, UI.
gie Muziejų, čia aiškino rei-( kėjimų ir dorų, brangina “Lie kun. Sbteigmanų,
Atidarytas su malda.
Net ir prieš pat mirtį jo drau kalbėta Panelės Švč- Litanigai pradėjo sakyti jam: “Ma ja. Iškilmei pritaikintų, labai
rtinai, žinai, kad klaidini žmo gražų ir įspūdingų pamokslų
GULI. RUNN—lt Will Now Coat Bull Just Tw Bita to Get That Shirt and*f<»Hcr Laundcred—Economy???
oY CAM. ED
nes savo mokslu; nors prieš pasakė gerb. misijonierius Tė
Nol
mirtį pataisyk savo kreiva- vas Daly, redemptoristas. Gai
tikybų.” O jis atsakė: “Per la, kad mūsų jaunimas “boy’giliai yra vežimas įklimpęs į eai” neatėjo pasiklausyti to
dumblynų, kad jį ištraukti”, kio pamokinančio pamokslo.
y. per didelė klaida yra, Palaiminimu Švč. Sakramentu
nebegalima jos pataisyti. To užsibaigė tos įspūdingos Pa
dėl beveik visi žmonės elgia
si pagal savo sųžinės balso ir
žo Morales Tiesas ir užsitrau
sako, kad yra Dievas. O jei
kia sunkių atsakomybę.
kuris neklauso žmonių, nei
Kun. J. V. S.
ipvo sųžinės balso, toks lau-
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Pittstojho Lietu-

I 7-tas skyrius — Smuiko so!lo — Bernard Kundrot, piano
! duetas — lt and H. Remeikai.
6-tas skyrius — Tautiškos
dainos — visa klesa.

D R X U Cf X S
dėjo 40 vai. atlaidai, kuriuo- širdingų ačiū visiems dvasios ;[
se dalyvavo 13 lietuvių kuni-vadams už aplankymų šioskogų. Mūsų bažnytėlės altorius lonijos ir lietuvių bažnytėlės,
yra labai gražiai balta malia-(Taip pat ačiū už gražius pa
va nudažytas, o kai mūsų mo- mokslus ir malonius painoki
terys ir,merginos jį papuošė minus.
visokiomis gėlėmis, tai rodė
Labai ačiū ir mūsų gerb.
si, kad Švč. Sakramentas dan
klebonui ir visiems tiems, kas
giškojo rojaus grožybėje.
tik kuo jam pagelbėjo.

Ketvirtadienis, birž. 1 d., 1933

I vyko nepaprastas įvykis, kuj ris beveik kas met atsitinka.
Turėjome progos sujaudinti
l^avo širdis iš džiaugsmo atsiminus tų dienų, kada mes pri
ėmėm Garbingų Svetį į savo
3. Organizatorių vardu seiširdis, kaip tie vienuolika berm, pasveikins ir kalba ]»»«■ | imUH ir penkio8 nKrgaitL.s
kys kun. l)r. J. Ii. Končius. lpr,gnlg pįrmaja Šv. Komunija.
4. Prezidijumo rinkimas.
Šv. Andriejaus parapijos
5. Referatas apie jaunimų
— Pralotas G. L. Leecli.
(Tųsa 5 pusi.)
G. Referatas apie Katalikų
akcijų — Tėvas Misijonierius
d- Bružikas, S. J.
7. Referatas apie spaudų —
tūkstančiams vyrų ir moterų yra šal
p. M. Zujus, “Garso” redak tinis
gražinantis sveikatą, ir linksmu

5-tas skyrius — šukų orkes11 ra.
I 4-tas skyrius ' —
daina
(Tųsa iš 3 puslapio)
;“I)eeds of Kindness” — visa
Sekmadienio vakare labai
Dabar “Draugo” draugas klesa.
i
,
, , Rašantis šių žinutę turi pripasiliko tik su vienu koštuV į 3-čias skyrius — duetas, i gia^ pamoks ų paša ė gi r ., 8jpaįįn^ Į.atĮ įr jainj teko da
merių. Turi vaikščiot pe 1,1 Julius Šukys ir (len. Lasko. !^UIh
kadauc’as įs utį r, ĮyVau^ 40 vai. atlaidų pantaiVisos šios apylinkės lietupęs, nesmagu bus net nei ži ^\rinollįĮio soįo “Vilniaus Ka- ’ a* Mišpatus laikė gerb. kun.
į0 pasįryžau apie tai vių kolonijos smarkiai rengianeles rankioti. Bet visgi pasi- lneliai
A. Karužiškis iš Cleveland, parašyti į “Pittsburgho Ži- si ;į seimų,
.mB kuris
. • įvyks
• , k5
lneliai„
” _
— Jos. Sanms.
Šamas.
biržeryžęs kad ir su vienu laikv- j
i (>.
nias.” Mat, aš atskridau iš lio 4 d., antrų valandų popiet,
tis. Jau jei paskutinis duris j 1-mas ir 2-ras
ldiyfltm
Pirmadienį mišparus laikė rytų ir nutūpiau ant kleboni- New Philadelpliijoj parapijos
uždarys, tada ir “Draugo” į O1l\.e>tia 1 et galės maršas gerb. kun. F. Gelumbis iš Niamą — tikras gyvenimas su pagalba
torius.
jos kiemo. Maniau tenai su- salėj.
šio TIKRO TONIKO. Kuomet vyrai
draugas savo “deskų” uždą- i
bernaičiai.
| gara Falls, N. Y.; pamokslų sikrauti lizdų. Bet kaip tik) Jo Ekscelencija, Philadelp- 8. Bedarbės klausimas.
ir moterys pasiekia viduramžį, visi
organai pradeda
darytis silpnesni.
rys ir lai vėl Bentleyville būTuriu mažų lėlę
merJiems reikalingas yra tonikas. Štai
lner' apie maldų, labai įspūdingų,
9.
Lietuvybės
reikalai.
kodėl NUGA-TONE "pastatė daugeli
padėjau keletu kiaušinių, nei bijos arkivyskupas, Kardinona nežinoma, kai prieš du me- o“11' • •
jų ant kojų.” Bile vaistinyčia parduos
sakė gerb. kun. M. Urbonas iš
10.
Klausiniai
ir
sumany

jums trisdešimts dienų treatunentą.
iš kur atvažiavo las Dougherty ir Jo Ekscetus, kada nesimatė jokios ži- Į Pelnus ii' tinkamas auk Įėji Dubois, Pa. Gerb. pamoksli-1 nepatėmijau,
.
.
, ..
.
.
vartokite jų dvidešimts dienų pagal
mai.
paduotas direktyvas, ir jeigu busite
.
.„.5 .v, —
vienas senis — “Dzio —su lėnąja llarrisburgo vyskupas
mos, kas dedasi mūsų koloni-|n‘a® 1 Skalauja ne vien teore-įlinkas
_____
neužganėdintas, jūsų pinigai bus Jums
taip aiškiai
įsdestel
...
.
'« n
•
11.
Seimo
užbaiga
ir
palai

, ; 1kadj xžmogus,
____ su karučiu ir, susikrovęs į savo McDevitt prisiuntė turiningus
sugrąžinti — be Jokių jums ekspensų.
joj. Argi nesmagu, kad paėmi į
ni°kslo, bet ir lavinimo (inajjos galybę,
minimas.
laikraštį ir randi žinelių iš sa-j mene\
a’ Į"uzikoje, piesy- j pagay)a gįr(jįngos savo mal- vežimų visus mano kiaušinius, ir gražius pritarimo ir nuo- Dienotvarkėje minėtais klau
vo kolonijos ir visos apylin*’**.
meno srity -. jQg^ tampft patenkintas visuo- nuvažiavo. Tada man nieko ne širdaus pasveikinimo raštus ‘simais ir reikalais bus išneš.
.
...
liko, kaip tik skristi atgal, iš būsimam lietuvių seimui; jui
Pain—Agony Start. To Leave in
kės? Iš tikrųjų, labai smagu- he ^ai9
randasi net
se jo ūno ir šie os rei uo (
atskridau. Vienok man raštai susirinkusiems delega-l
atatinkainos rezoliucijos,
24 Hours
bet, gal, ne visiems. Man tai stebėtinų talentų. Nurodyti,
Happy Days Ahead for Yc
' pasikeliant į padanges, klebo-tams bus perskaityti.
kurias pagamins seimo išrink
taip: skaityk ir platink ‘Drau kaiP tuos talentus suvartoti
Think of lt—how thls old
does make progresą—now comeš
Antradienio vakarų mišpa- nas kun. E. Steigmanas, tur-' Seimas bus labai įdomus ir,10'’1 1'ezollucl.jų komisija,
yra tai mokyklos pareiga. Yiprescription which is known to pharas Allenru and within 48
siems Šv. Jurgio mokyklos mu rus laikė gerb. kun. J. A aiš- būt, nutraukė mano paveikslų'svarbus; šių dienų klausimai' Seimas bus vedamas gra-i maeists
hours after you start to take this
Draugo” draugas koresp.
swift keting formula pain, agony and
organizatorių numatytoj; lnflammation caused by excess uric
zikantams linkime daug pasi noras iš Pittsburgh’, Pa. Pa 'ir jis pasiliko ant klebono jame bus iškelti ir atatinkaacld has started to depart.
mokslų sakė gerb. kun. Ig. kiemo.
Allenru does just what this notice
J. Garnys, mos rezoliucijos bus priimtos, [tvarkoj ir jis užsibaigs prieš
sekimų.
says lt will do—it is guaranteed. You
can
get one generous bottle at leadlAnglų spaudoj katalikiškoj ir šeštų valandų. Seimo koresp
I Didžiame Clevelando vieš- Boręišis iš Detroit, Mich. Jo
lng drugstores everywhere for 86
cents and if It doesn't bring the joynekatalikiškoj ir lietuvių lai
į būtyje ši mokykla buvo išsta- pamokslas buvo apie padėką,
ous results you expect—your money
whole heartedly returned.
kraščiuose apie tų seimų ir jo
Šv. Jurgio mokyklos moki-, čiusi dideliai gražų ir naudi kaip žmogus gyvendamas šia
me
pasaulyje
dažnai
užmiršta
nutarimus bus plačiai rašo
ngai džiaugiasi gražiomis semuzikalių metodų projek
padėkoti
savo,
geradariui
už
ma. Organizatoriai seimui nu
kmėmis lietuvių muzikos va-į tų sujungtų su piešybos darŠv. Andriejaus
suteiktas
jam
geradėjystes,
o
karėlio, kuris įvyko pastaro- įtm. Tokiu mokyklos veiklumu
Vasaros piknikų rengimo matė sekančių dienotvarkę:
Parapija
mis dienomis. Programas:
Įgalima tik pasigerėti. Darbš-' ypač užmiršta padėkoti savo
1. Delegatų registravimas.
Komisijoms
2. Seimo atidarymas su ma
Šv. Andriejaus parapijos
8-tas skyrius — lietuviškos (,i°s mokytojos, gabūs lietuvių Sutvėrėjui.
Svečių kunigų buvo: Kun.
RŪTOS SALDAINĖS iš lda.
N ■* » bažnytėlėje, gegužės 28 d. įpolkos, Saxophone solo — vaikučiai.
Šv. Pranciškaus Akademi A. Jurgutis iš Bridgeville, Šiaulių. Taipgi Maisto išdir
Frank Cliapas. Medlies: Lith
3S9
uanian, Hungarian, Slovenian, jos mokinės: A. Jurgelaitė, P. Pa., kun. J. Pikutis iš Bri- bystės lašiniai, palengvicos,
Croatian, Russian, Harmonika Grigaliūnaitė, P. Šliakytė, P. ghtwood, Pa., kun. V. Abro įvairios dešros, kumpiai iš
Liepiate ir P. Girdzijauskaitė maitis iš Braddock, Pa., kun. Kauno. Šie lietuviški produk
solo — Victor Cereska.
buvo atvykusios į Clevelandų, J. Skripkus Seserų kapelio tai labai tinka vasaros paren
kad išpildytii dainų progra nas iš South Hdls Pittsburgh,
gimams, piknikams, išvažiavi
VISADA
’ Pa., kun. St. Čepananis iš Homų parapijos vakarėlyje
mams, vestuvėms, krikšty
UŽMIRŠTA
Naudinga yra jaunimui duot i mestead, Pa., kun. J. Missius
VĖL ISRINKIT
noms, baliams.
progos progresuoti tose srity-1 iš Ellsworth, Pa., kun. M.
Ištobulintos ir gražiuose
Ar žinot, kodėl Jos ne
kabinetuose RCA Victor,
Su
užsakymais
kreipkitės
se, kuriose jis turi gabumų. S. I Kazėnas iš Pittsburgh, Pa.
mėgo?
JI patt nežinojo.
l’hileo, Kada, Zenith ii* A
Jos blogas kvapas buvo
Buvo ir vietinių kun. svečių pas Rūtos daržo komisijų
kitokios Radio kombinaci- ,
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
jos aatomališkai maino ro
kitų tautų.
-2334 So. Oakley Avė., Chicanok visi tą gali pašalinti.
kui
dus.
BALSUOK
Visi youngstowniečiai taria Į go, III.
Gargaliuok su Listerine ir
BENTLEYVILLE, PA.

LIETUVIU KATALIKU
SEIMAS NEW PHILADELPHIJOJ

Nuga-Tone

RHEUMATISM

CLEVELAND, OHIO.

PRANEŠIMAS

PHILADELPHIA, PA,

1933 RADIOS

Esamus Teisėjos

YOUNGSTOVVN, OHIO

(X) DEMOKRATIŠKAI

Šios kolonijos lietuviai, Šv.
Pranciškaus parapijos turėjo
rad išrinkus prityrusius, su nepaprastas iškilmes. Gegužės
manius ir be baimės
18 d. čionai laikė misijas gerb.
teisėjus
misijonierius tėvas Alfonsas
FOR JUDGE OF SUPREME Marija. Misijos tęsėsi iki šeš
tadienio vakaro. Per misijas
COURT
(X) Frederic R. De Young tikintieji aplaikė daug Vieš
paties malonių savo sieloms,
FOR JUDGES OF CIRCUIT prieidami išpažinties ir priim
COURT
dami Šv. Komunijų, kuri kiek
(X) John R. Caverly
vienų suramina dvasioje.
(X) Philip L. Sullivan
Gerb. misijonierius pasakė
(X) Frank H. Bicek
keletu
gražių pamokslų, kurie
(J) Harry M. Fisher
kiekvieno dalyvavusio pasi
(X) John Prystalski
(X) Kidkham Scania n
liks atmintyje. Tat, lai būna
(X) Benjamin P. Epštein
leista man vardu visos para-į
(X) Francis S. Wilson
pijos ištarti šindingų ačiū!
(X) Walter J. La Buy
(X) Michael Feinberg
gerb. misijonieriui už misijas.
(X) Denis J. Normoyle
Lai Aukščiausias suteikia jam
(X) David F. Matchett
visokių dangaus malonių.
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)
(X)

Philip J. Finnegan
Stanley H. Klarkowski
Thomas J. Lynch
George Fred Rush
Joseph Burke
Hugo M. Friend
William V. Brothers
Daniel P. Trude

FOR JUDGES OF
SUPERIOR COURT

(For Full Tcrm)
(X) Grover C. Niemeyer
(To Fili Vacancy)

(X) Donald S. McKinlay

FOR JUDGE OF PROBATE
COURT

(To Fili Vacancv)
(X) John F. O’Connell

Rinkimai Pirmadienį,
Birželio 5, 19??
Rinkimų vietos (polis) atdari
nuo S vai. ryto iki 5 vai.
vakaro.

PASIRINK SAU GERIAUSIĄ “DRAUGI”

$19.5O
ir aukščiau iki

Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau
sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
žįsta.

LAMBERT

♦150.00

Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie
tuvoje. Metams $7.00.

LISTERINE

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167
>

Nedėlioj ,WCFL 970 k. 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų
Ketvergais WHFC 1420 k. 7:3o vakare.

2??4 S. OAKLEY AVENUE,

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

Chicago, Illinois

Gegužės 21 d. čionai prasi-

St. Louis, Mo.

mainais

Radio programai:

“DRAUGAS” PUB. CO.

PHARMACAL

COMPANY

Jūsų seną radio priimam į

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.

tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

Kainos nuo

prompHy ends odors ordinary
antlsepttcs can’t hide in 4 days

TOLOSEFAT
MI K.
W.

m
Katner ef Brooklyn,
T.
vrltes: “■»»• n-d Krniehen for Uis
psot 4 montks and kare not only loot M
poaada bnt fool oo mnch bottor ln orory
w»y. Kven for people who don’t eare to
rodsoe, Kruohoa Is tronderfal to koo*
tbe tyliem healthy. I belng a nano
■henld kno* for I’ro trted m many
thlnn bot only Knuehen aiunered aą
pnrpooea” (May M, 1M»).
TO lose fat ŠAPELY and
LY, tako a half teaspoonful of Kruachettl
Salta ln a (laaa of hot vater ln fhs
mornlng beforo breakfast—don’t ratai a
■sorning—a bottle that laats 4 neeks
eoats būt a trlfla—get Kruachen Salta at
any drugatore ln America. If not joyfully aattafled altar the firat battlo—
monsy back.
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D R y U g X s
Syrijonų parapijoje. Ir visi yra patenkinti, rūpestinga ir iš
ganingų naujo klebono darbuote, Ir Visagalis Dievas tolaimina visus jo žygius.

H

pijų, tačiau jis sugebėjo gra
LIETUVIAI DAKTARAI:
LIETUVIAI
DAKTARA
žiai jmsidarbuoti ir tinkamai
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Tel. UAFAYETTE 1067
prirengti nemažų Syrijonų
Ofiso: Tcl. Caluniet 403#
&iu paremkite parapijų, Įžan- vaikų būrelį prie pirmos šv.
DR.
A.
RAČKUS
Rea: Tel. Hemlin-k 6286
Kom. Koniunijos. įspūdingų nuotai
ga 25c asmeniui.
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
DENTISTAS
X—SPINDULIAI
ku dominavo visų parapijonų
C. C.
1446 SO. 4»th CT., CICERO, ILL.
ŠV. ANDRIEJAUS PARAUtar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3051 W. 43rd St
širdyse, kai praeitų sekmadie
3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO
3147 So. Halsted St.
(Prie Archer A*a ueiou Kedzie)
PIJJA
nį (gegužės 28 dienų) jų vai-,
Ofiso valandos: 1-4 lr 4-8 vai. vak. Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.
Valandos: nuo 2 lkl B vai. vakaro
Rezidencijos Ofisas: 2066 W. A#tb St. —------------- ---------karertomis ir naOAitomie
kai
pirmų
kartų
savo
gyveni

Res. and Offtoe
Valandos: 10—12 ryto
1 Office Pnone
(Turu iš 4 pusi.)
•utarti ee
NOVENA PRIE ŠV.
2869 So. Leavltt St.
Seredomis lr Nedėllomla pagal sutartį Prospect 1022
me artinosi prie Dievo Stalo
Canal #706
ANTANO
gerb. klebonas darė rinkliavų
ir priėmė Kūnų ir Kraujų Vie
PHONE GROVEHILL #027
Tel. LAFAYETTE 7650
Šv. Kazimiero Seselių pasta
Valandos: 2-4; 7-8 P. M.
špaties Jėzaus Kristaus, Kurs
Trečiadieniais
lr
sekmad.
susitarus
tymui didesnės koplyčios savo. Visiems jau žinomas misijoPHYSICIAN AND BUROSON
yra pareiškęs: “Kas valgo Šv. Jurgio parap. birž. 4 ir!
naujame name — Vilioję, nierius, Tėvas J. Bružikas, S.
2403
W. 63rd St, Chicago
Alano Kūnų ir geria Mano rugp. 20.
Gydytojas
ir
Chirurgas
Newtown, Pa. Aukojo sekan J., Šv. Kryžiaus bažnyčioje
OFFICE HOURS:
Kraujų, tas turės amžinųjį gy Šv. Kryžiaus parap. birž. 25! Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas
4140 Archer Avė.
S to 6 And 7 to 0 P. M.
ISIS#
80.
WEHTERN
AVĖ.
ves
Novenų
prie
šv.
Antano.
tieji:
Bunday by Appolntment
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
ir rugp. 27.
Chicago, 111.
venimų” (Jon. VI, 55).
' Šv. Elenos draugija $10.00. Tėvas misijonierius birželio 7
Res. 2136 W. 24th St.
HKMLUCM. »l*i
TEL. CANAL 0402
Po $5.00: M. Stadelninkie- d. sakys pamokslus vien tik Iš visko reikia tik uasidžiau Nek. Pras. P. Š. parap. rug Phone PULLMAN #854
sėjo 17.
ne Z. Kristaponis, P. Ado- moterims ir merginoms ir bi- gti. Ir kaip matytis, Tėvas
Gimimo P. Š. parap. birž.
(Naryauckas)
maitis, Mrs. C. Ranionis, A. iželio 8 d. vien tik vyrams ir Vincentas A. Ažukas gražiai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I
DENTISTAS
vaikinams. Novena prasidės įveikia ir sumaniai darbuojasi į 11 ir rūgs. 3
242# We«t Marąuette Road
Šokus ir Mr. J. Duffin.
I
30 East lllth Street
VALANDOS:
Moterų ir Vaikų ligų
birželio
9
d.
ir
baigsis
birže

• lkl 12 ryto: 7 lkl 0 vakare
V. Daunienė $3.00.
Prie T. M. C. A., Roseland
Specialistė
Utarn. lr Ketv. vak. pagal eutaril
Gazas, X-RAY, etc.
O. Laumakienė, O. Vaitienė lio 18 d. Pamokslai bus sa
GRABORIAI:
Rea. 6466 8. MAPLEWOOD J VĖL
4145 ARCHER AVĖ.
komi
kasdieną
išryto
po
8
po $2.00.
Ofiso Tel. LAFAYETTE 7 337
Tet Lafayette 5793
Boulevard
7689
Telefonas
Tardė
1138
Po $1.00: Z. Sipkienė, P. vai. Mišių ir vakarais 7 vai.
LACHAVICH
Ofiso vai. kiekvienų, dienų nuo 9 iki
Rez. Hemlock 7691
12 .ryto (išskyrus seredonn's). Taipgi
Visi Mount Carinei’io apy
Kristaponienė, J. Morkūnas.
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais
IR
SONOS
N. N., B. Kristapaitė, P. Mi linkės lietuviai nuoširdžiai eir Ketvergais
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
LIETUVIS
GRABORIUS
Rez.
Tel.
Hyde Park 3383
kalajūnas, A. Danielius, A. sate kviečiami lankytis į baž Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
.Office: 4459 S. California Avė.
DENTISTAS
Graborius ir Balsamuotojas
meldžiu atsišaukti, o mano
gdonienė, V. Gudijonis, M. nyčių, pasiklausyti iškalbingų Reikaledarbu
4712
So.
Ashland
Avenue
Nedėlioję pagal sutartį
busite užganėdinti
Turiu automubilios visokiems
ir
labai
turiningų
pamokslų
ir
Vai.:
Nuo
10
ryto
lkl
8
vakare
Tel. Canal 2516 arba 2614
lionienė, Mrs. A. DaniseviTei. Ofiso
'tiso lr kaaa. Oro venai 0617
2314
W. 23rd PI., Chicago
reikalams. Kaina prieinama.
pasinaudoti
gausiomis
Dievo
eius, T. Valza, O. Jesauskienė,
S. Waahtenaw Avė.
DR. MARGKRIO
3319 AUBURN AVENUE
Klebonas
J. Vilkienė, O. Bubalienė, A. malonėmis.
1439 S. 49th Court, Cicero, UI.
PRANEŠIMAS
Chicago, UI.
Dalinkevičiutė, N. N., J. Po
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
TEL. CICERO »»27
Persikėliau į erdvesne lr patogesne
(M. D.)
2422 West Marąuette Road
vilaitis, A. Vielzienė, A. Vavietą
VaL: 2*« Ir 7-0 vaa. Ketv. 0-12 ryta
2326 SO. HALSTED ST.
SUGRĮŽIMĄ
lintas, J. Biekšas, ĮA. Valan
Phone Boulevard 4139
Nedėlioj susitarus.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų Ii
4645
So.
Ashland
Avė.
nuo
6
iki
8
vakare
čiūtė, M. Bundonienė, FreitiIne.
Phone Canal 6122
Šventadieniais nuo 14 lkl 11
Ofiso valandos:
40 VALANDŲ ATLAIDAI
LIETUVIŲ GRABORIUS
Phone BOULEVARD 84 8»
kienė, M. Mikalajūnienė, J.
Palaidoja už $25.00 lr aukščiau
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. DR. S. BIEŽIS
Moderniška koplyčia dykai.
a.—Ras
iel. Cicero 1260
Urbienė, J. Kibartas, B. DaNedėliomis pagal sutartį
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
GRABORIUS
66S W. 18th St.
Tel. Canal 617
Gegužės 21, 22 ir 23 dd.
Chicago, III.
nusevičiutė.
A. B.-1G2
2201 W. Cermak Road
Ofiso
telef.
Boulevard
7820
Musų patarnavimas
Šv. Mykolo lietuvių parapi visuomet
sąžiningas ir
Namų telef. Prospect 1930
Valandos: 1—8 lr 7—8 vale.
LIETUVIS DENTISTA8
nebrangus, nes neturi
joje, įvyko 40 valandų atlai me
Seredomis ir nedėllomla pagal sutarti
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto lkl 9
Išlaidų užlaikymui
REZIDENCIJA.
valandai vakare
Šv. Kazimiero dai. Svečių kunigų, atvyku skyrių.
Phone Boulevard 7042
Nedėliomis ir Seredomis sualtarua
6631
S.
California Avė.
LIETUVIS GRABORIUS
sių į dvasiškų pagalbų; buvo
4847 W. 14th St Cicero, I1L
Parapija
Nauja, graži ko
Didelė graži koplyčia dykai
Telefonas Republic 7868
šie: Tėvas L. Brigmanas, Tė
plyčia dykai.
DENTISTAS
718 WEST 18th STREET
Tel. Canal 6257 Res. Prospect 6669
ŽEMUOGIŲ VAKARAS IR vas Vincentas
A. Ažukas,
4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Roosevelt 7532
3307 Auburn Avenue
arti 47th Street
ŠOKIAI
kun. Pr. Garnius ir kun. J.
Vai.: nuo 9 IMI 8 vakare
Seredoj pagal sutarti
Gydytojas ir Chirurgas
Birželio (June) 4 d., Šv. Petraitis. Gražus žmonių bū
1821 SOUTH HALSTED 3'iKEET
relis
pasinaudojo
gausiomis
Kazimiero parapijos svetainė
TEL. REPUBLIC 8340
Tel. Canal <182
Rezidencija 6C00 so. Artes.an Avė.
Ketnia'tisi Lietuvių Graboriai Chicagoje
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
je įvyks žemuogių vakaras ir Dievo malonėmis.
Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.
6 iki 8:30 vakare
Nežiūrint kar gyvenate musų ypatiškas, ištikimas
šokiai. Pramoga prasidės 7:30
Svečiai
patarnavimas visuomet prieinamas už
DENTISTAS
NAUJĄ ŽEMESNĘ KAINĄ.
vai. vakare.
Pas Tėvų Vincentų A. Ažu2201 W. Cermak Road
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais
LIETUVIS AKINIŲ
Gerbiamieji Pliiladelphijos kų, kurs klebonauja Syrijonų
dykaa*. Nuliudlmo valandoje nepamirškite
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(Kampas Leavltt St)
mus pašaukti. REPUBLIC 6340, musų
SPECIALISTAS
Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
ir apylinkės lietuviai ir lietu Švč. Marijos iš Lebano para
patarnavimu busite patenkinti.
4142 ARCHER AVENUE
Nuo I lkl S vakare
Talengvins akių įtempimą, kuris
vaitės, kviečiami atsilankyti i pijoje, gegužės 24 dienų, iš
Seredoj
pagal
sutarti
esti priežastim gaivus skaudėjimo,'
TeL Virgiui* 0036
svaigimo, akių apteim'mo. nervuotušį vakarėlį, kuris rengiamas AVilkes-Barre, Pa., netikėtai
mu,
skaudamų
akių
karštį.
5340 SO. KEDZIE AVĖ.
Prirengiu teisingai akinius visuose Di>. C.K. Kliauga Tel. Grovebill 1595
(Neturime sųryšių su firma tuo pačiu vardu)
parapijos naudai.
atvažiavo atlankytų jo tėvai
atsitiki'muose,
egzaminą vilnas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
DENTISTAS
—
pp.
Ažukai,
p-nia
Emilija
sias klaidas.
Vakarėlis susidės iš žemuo
2420
W.
Marąuette Road
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specialė atyda atkreipiama moky
gių, “keiksų”, šokių ir gero Junevičienė, jos sūnus Juozas
klos vaikučiams.
Val.; 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
arti Westem Avė.
Seredomis po pietų ir Nedėldienials
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Valandos: nuo 9 iki 9
gėrimo. Moterims, kurios pa ir kun. A. Tamoliūnas. Tai
tik susitarus
ro. Nedėliomis pagal sutartį.
Phone
Hemlock
7828
buvo
didelis
“
surprise
”
Tėvui
2422
W.
MARCUETTE ROAD
aukos didžiausį, mažiausį ir
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU
MPĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
gražiausi “keksų”, bus sutei Ažukui. O atvykę svečiai gė
ĮVAIRŪS
DAKTARAI
Daugeliu atzltfklmų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpua
kta gražios dovanos. Taip pat rėjosi nepaprastu naujo klebo
pigesnės, negu buvo. Musų kainos Tel. Ofiso Boulevard 8018-14
Ofiso: Tel. Victory 6893
pigesnės, kaip kitų.
dovanos bus suteiktos aukš no vaišingumu ir džiaugėsi
Rez. Victory 2348
Rez.: Tel. Drexel 9191
INCORPORATED
4712 S. ASHLAND AVĖ.
čiausiam, žemiausiam ir sto girdėdami, kad viskas gražiai
Henry W, Beckcr
Tel. Boulevard 7589
riausiam žmogui, pirmam ir klojasi naujam ir rūpestingam
(Licensed Embalmer)
paskutiniam įeinant į salę. klebonui Syrijonų parapijoje.
756 W. 35th STREET
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
3238 S. HALSTED ST.
CHICAGO,
ILL.
nuo
1-8:
nuo
8:80-8:80
Ofiso
vai
Tel. Yards 1829
Šokiams grieš garsi Balilionių
Pirmoji šv. Komunija
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst Street
orkestrą. Todėl, seni ir jauni,
Nors Tėvas Vincentas A.
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v.v.
į šį vakarėlį! Atsilankydami Ažukas dar neseniai atvyko j
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS
Nedėliomis fr šventadieniais 10—12
” ne tiktai praleisite laikų link Švč. Marijos iš Lebano paraPerkėlė savo offsų po numeriu
Rea. Phone
Office Phone
smai ir smagiai, bet tuo paWentworth 8000
4729 SO. ASHLAND AVĖ. Englewood 8841

RYTŲ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

PHILADELPHIA. PA,

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. ATKOČIŪNAS

MT. CARMEL, PA.

PIKNIKAI VYTAUTO
DARŽE 1933 M.

OR. J. W. KADZEVVICK DR. F. G. VVINSKUN AS

DR. V. S. NARES

i

DR. P. P. ZALLYS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. A. J. JAVOIŠ

STANLEY P. MAŽEIKA DR. A. P. KAZLAUSKAS

PRANEŠU

DB. M. T. STRIKDL'IO,

EASTON, PA.

DR. J. J. KOVVARSKAS

DR.J.

•‘r

J, SIMONAITIS

J. F. RADŽIUS

A. MASALSKIS

DR. GUSSEN

S. M. SKUDAS

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. G. I. BLOŽIS

DU. T. DUNDULIS

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS

DR. A. L. YUŠKA --

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:

DR. A. J. BERTASH

DR. G. SERNER

ANTANAS PETKUS

lt

JUO ZAP INA
RIMKEVIČIENĖ

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
fel. Lafayette 2672

Mfrė gegužės 31 d., 1933 m.,
8:55 vnl. ryto, pusės amžiaus.
Kilo iš Raseinių apskr., Kražių
parap. Pupėnų kaimo. Ameri
koje išgyveno 2 3 metus.

Paliko
dideliame nutludjme
vyrų Vincentų, 3 sūnūs: Vin
centų ir marčių Marfjoną, Aleksandrą Ir Stanislovų, duk
terį Bronislovų ir žentų Walterį, anūkę Veronikų, 4 bro
lius: Jonų. Pranciškų, Kazi
mierų ir Adomų, pusbroli J.
Klapatauskų Ir gimines, o Lie
tuvoje 2 seseris į'r gimines.
Kūnas pašarvotas 4720 AVest
12th PI., Cicero. Laidotuvės įvyks šeštadienį, gegužės 3 d.,
iš namų 8 vai. bus atlydėta
| Sv. Antano parapijos bažny
čių, kurioj įvyks
gedulingos
pamaldos už velionės sielų. Po
pamaldų bus nulydėta į Sy.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kvfečlame visus
gimines, draugus-ges Ir pažysfamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Simai, Duk
tė, Žai.las, Marti, Anūkė. Uru
liai, Pusbrolis Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Petkus.
Telefonas
Ctcero 2100.

J. Liulevičius
Graborius
lr
Balsam uolojM
Patarnauja Chi
cagoje it aplellakOJe.

Didelė lr grali
Koplyčia dykai

<022 Archer Are.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDCJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 8208—8412

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su gavo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitu reikmenų ir už ta
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaitė, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl tematau. Paiaukito lUDUKĮ pirm nagu kralp•itis kur kitur.

Eudeikis
Didyste Ofisas

SYREVVICZE
GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas ai 888.00
KOPLYČIA DYKAI

Ava,

LIETUVIŲ

JŪSŲ GRABORIUS

Tel. CICERO 204

1344 a. 60U

Seniausia ir Didžiausia

Cicero,

UlI

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

DR. CHARLES SEGAL
SPECIJALISTAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

DR. A. A. ROTH

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 Midtvay 2880
Office:
Victory 2284

Rea.:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON

3046 VVentworth Avenue
Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, Iii.
Phone: Hemlock 0700

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

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

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 dieną
Nuo 2 lkl 2 po pietų
Nuo 7 lkl 9 vakare
Nedėl. nuo 10 lkl 12 dieną

DR. JOHN SMETANA,

Daktaras

OPTOMETRISTAS

1KISSIG,

Kapitonas

1801 S. ASHLAND AVENUE

Pasauliniame kare

Specialistas iš
Rusijos

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.
Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.
|l
Phone Canal 0523 4

GYDO VIRA8 LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS NEMURINT
KAIP UŽKISENftJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speclellškai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, užnuodijimą krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą lr paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia lr persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų lr Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1
valandai Ir nuo 8—S valandai vakare. Nedėllomle nuo 11 ryto lkl 1 vai.
U.H) ttkXT IStk 8T.,
kampas ArvJcv Are
T-l Crevrford M72

Ketvirtadienis, birž. 1 d., 1933

{ligoninės, nes ji dar sunkiai demikės. Mums taip jau grū ir “Psalmė 150”. Ir Akadeserga.
moja ta bevilte depresija, gra mikių orkestrą grojo tris vei
Washington
Post
„
.
I Skaitlingų seimų vedė, iš- sindama pagadysianti visą kalus:
Dr.
Feliksas Milvydas, Bayon- J.onfn birželio mėnemo prn- klU|)inga Ak„,
rgaičių kostiumai, kuriuos pa ne, N. J. biznierius ir įtakin (.lžioje. Visas aeroplanas ga- joB Cen(ro pir|], A R Nau. mūs gyvenimų. Jei negelbėtų ĮMarch”, “Beautiful Galaten”
iš tos pražūties Rėmėjai, se ir “Stars and Str i peš Forevskolino Sv. Kazimiero Akade gas asmuo miesto visuomeni rlntinai prirengtus kelionei i, ,lS(U„n|,,
Ka))u]|n|i
niai likimas būtų mus iš ši er”. Mergaitės taip gerai iš
mija nepaprastai gražiai at niame gyvenime, nupirko 750 supirkti ir įtaisyti visi instrulavintos, kad net žavingai sa
rodė. Publika gausiai plojo. galonus gazolino kap. Stepono *mentai. Dabartiniu laiku jie žinojimu lietuvių kalbos ir di tos akademijos išmėtęs.
deliu
mandagumu
sudarė
sei

“Taip, mūs brangūs Gera vo užduotį atliko.
Baigus saliutuoti kiekvienos Dariaus ir Įeit. Stasio Girėno laukia naujo propelerio kurį
LIETUVIAI GRAŽIAI
mo
nuotaikų
švelnutę
ir
vi
dariai, numanome, kad ir Jus
grupės vėliava buvo pastaty aeroplanui ‘Lituanica,i’ trans nupirko Brooklyno lietuviai.
Didžiavomės, bent kartų vie
ATSTOVAUTA
siems
malonių.
Visi
ten
buvo
pačius
tas
vargas
kamuoja
ta užpakaly diduomenės estra atlantinei kelionei iš New Yor
šai matydami jų mokytojų,
dos, o grupės sėdo užpakaly ko į Kaunu. 750 galonų yra ; The Half Moon viešbutyje, pastebėti ir gražiai sutikti Žinome, matome, kad norint gerb. Seserį Bernardų, kuri
Pasaulinės Parodos ChicaA. Nausėdienė jau keturiolik Jūs savais vargais apkrauti,
Kolumbijos.
dirigavo ir chorui ir orkest
'Brooklyne,
kur
yra
apsistoję
“
Lituanicos
”
įtalpa.
Gazoli

goj atidarymas įvyko gegužės
tam seimui, iš eilės, pirminin bet išsižadate kad ir paskuti
rai.
Ši vienuolė turi ypatingų
27 d., milžiniškame Soldiers Baigus saliutavimų, prasidė no užteks 5,100 mylių kelionei. lietuviai lakūnai, gyvena du kauja. Ir tai vis kelių šimtų nio kąsnio ir mus gelbstate.
gabuirtų muzikoj. Tie sunkūs
Field, kuris taip pat įeina į jo paradas, kuris tęsės apie Tolumas tarp New Yorko ir žymus lakūnai, Jimmie Matt- atstovu vienbalsiai išrenka- Sakau, jei ne Jūs, nebūtų šiaveikalai-šmotai, taip lengvai
Parodos sritį. Nuvykus į Sol dvi valandas. Paradas prasi Kauno yra 4,537 myl. (Great 'ern ir generolas Francesco Pi ma. Didžiuojamės jos asine- ndien nei šitos akademijos
pildomi. Jos išmokytos Akanedo, kurie irgi rengiasi skri niu. Seimą skaitome pilnai nei mums apsaugos.
diers Field pirmiausiai metė dėjo nuo šiaurinio Michigan Circular Course).
demikės ir pirmas vietas lai
sti, pirmasis aplink pasaulį, pasisekusiu. Net to nesitikęsi į akis nepaprastas jo išpuo bulvaro tilto ir puošnu Michi
“Dabar pasaulis mato, kad mėjo Arkidiocezijos kontestuo
Lakūnai S. Darius ir S. Gi antrasis iš New Yorko į Peršimas, išdekoravimas tautinė gan bulvaru traukė Į Soldiers
Jūs savo vardui “Rėmėjai’ se.‘
rėnas
planuoja
pasileisti
keField.
Įvairios
J.
A.
V.
ka

sijųmis Amerikos J. V. spalvo
Vakarienė
pilnai atsakote. Šios dieno?
Antra dalis programos su
mis bei vėliavomis. Aplinkui riuomenės dalys, jūrininkai,
.
x .
, ,
Baigę seimuoti, gerb. kun mėginime “Šv. Kazimiero Acūzų kalbos mokytoja akade- . „
v.
, ....
dr-jos,
būtent:
Šv.
Mykolo
—
naeionalė
sargyba,
militarių
Tostmastetaip pat plevėsavo iškeltos vi
...
. .
.. ..
. | A. Baltučio pastogėje (daug a - kademijos Rėmėjai” tikru au sidarė iš kalbų.
mijoj, sykiu talentinga muzi- L...
..
. .
.
prie
“
rūtų
”
darželio,
Šv.
Ra

akademijų
studentai,
karų
ve

riaujant
jumoristui
kapelio
su pasaulio valstybių vėlia
. - ’
•
.
.
cm) grjzome i vienuolyr/1 au- ksu žėri. Per šios dienos var
ke,
žavingai
Mišioms
grojo,
žančiaus
—
prie
kilbasiukių,
vos, kurių tarpe, vakari} šo teranai įvairių tautų, Raudo
ditorijų vakarienės. Čia sta gus “Jaunimo Rėmėjai” už nui, gerb. kun. M. Urbonavi
užkariaudama
dalyvių
jaus

'Šv.
Kazimiero
—
prie
patar

čiui kalbėjo: Nausėdienė, Ši
ne ir Lietuvos trispalvė. Pa nasis Kryžius, skautai, Chica
lai puošnūs taip, kaip vienuo sipelno amžiną pagyrimų.
mus.
Begalo
gražiai
ir
jaudi

navimo
ištroškusiems,
mergai
čiame “field’e” šiauriniame gos aukštesniųjų mokyklų stu
lyne. Vakarienė didelė ir ge
“Eikite per visą šitų aka mutis, Šedienė,. Reikauskienė,
nančiai
giedojo
Seserų
cho

čių
sodalicija
—
prie
šaltos
gale pataisyta estrada paro dentai, tautinės grupės, Chi
ra. Jokio bilieto nė kolektos. demijų. Džiaugkitės savo da Bytautienė, Bacevičius, Mali
ras,
taip
aukštai,
gerai
išlavin

košės,
Labdarių
ir
akademi

dos atidarymo diduomenei, cagos policija, gaisrininkai ir
Gerb. Seserys vaišino seimo rbų nuopelnais. Per Jūs gera šauskas, adv. Grisius ir Gal
tas.
Chore
buvo
jaučiama
jos
kp.
—
prie
serijų
parda

t.t.
ėjo
ir
ėjo.
Kiekviena
su
spaudos atstovams ir judamų
atstovus (kituose seimuose to mokinių skaičius didėja; Jū naitė. Kalbose pasakyta datų
daug gerų ir stiprių balsų. Iš
vinėjimo,
Šv.
Juozapo
—
prie
savomis
vėliavomis,
savu
be

jų paveikslų traukėjams.
nėra) ne vien gera vakariene, sų mokyklos ir orkestros įtai gražių tostų. Reikšta daug d<
lavinti,
sušvelninti,
lankstūs,
ini. Atrodė, kad nei galo ne geito — tikietus parduoti ir
bet ir gražia programa. Uos symais
daug tobulinamės; kingumo gerb. Seserims už vai
. Saliutas Kolumbijai
harmoningai
skambėjo
stebė

priimti,
Moterų
S-gos
kp.
—
brangino ne tik kiekvieno au Jums remiant, mokslas ir me šes. Taip ir baigėme 14 seimų
10 vai. prasidėjo tautų sa- bus.
tinai
geroj
koplyčios
akusti

restaurane,
choras
—
prie
la

(Daugiau bus)
ką seimui suteiktą, bet ir at nas auga, o dora šitoje Jūsų ir jo vakarienę, išsinešdami
liutavimas Kolumbijai, kurių
zdelių, Aušros Vartų — prie koj.
silankymą.
palaikytoje apsaugoje stiprė gražiausius įspūdžius ir noro
reprezentavo mergaitė tautinė
'
i
arkliukų, Šv. Vardo — prie
Pietūs
Pirmoj programo dalyj A- ja. Tuo ką turime ir kuomi tolimesnei darbuotei.
Tyla
se J. A. V. spalvose. Ji sėdė
“monkių”. Visa 12-ka drau Pasimeldę, ėjome auditori- gnietė Kulikauskaitė labai iš kiekviena akademike didžiuo
jo paruoštame soste, už kurio
gijų pasirvžusios dirbti para jon pietų, kur gerb. Seserys kalbiai, gražia lietuvių kalba jasi ir džiaugiasi tai vis Jūsų
plevėsavo J. A. V. vėliava.
pijos gerovei.
laukė atstovų ir prietelių su pasakė ypatingo turinio pa dėka.
Tautų saliutas turėjo būti
Skaitykite ir platinkite
Komisija dirba visu smar
“ Vardan visų mūs, ačiū
prirengtais gerais ir dideliais sveikinimų, kuris šiaip skam
prez. Rooseveltui. Bet jam de Visi bruzda ir kalba apie
kumu. Daro visokius pageri pietumis. Kur pas mūsų Se bėjo :
Jums, mūs kilnūs Rėmėjai, ti dienraštį “Draugę” ii
legavus paštų sekretorių J. A. pavasarinį parap. piknikų, ku
nimus. Yra vilties, kad pikni seris neįeisi į koplyčią, vienua “Brangūs mūsų Rėmėjai:—
kri Lietuvos Seniūnai, ačiū
Farley, programas pakeistas ris įvyks birželio 4 d., Niles,
kas pavyks.
lyną, svetainę, mažiausi ka “Šių dienų sąlygos suraki Jums, mūsų Saugotojai!
ir tautos turėjo saliutuoti Ko 111., Silver Leaf darže. Daržas
remkite visus tuos pro
Vienybėje — viskų pada mbarėlį, visur pastebėsi ypa no visų pasaulį ir, kraudams
“Stengsimės Jūsų troški
lumbijai.
gražus ir patogus.
roma.
Kom.
tingą švarų, tvarkų, skonį; tie savo vargus, slegia kasdien mus atpildyti taip, kad Jūsų
Arti 40 tautų grupės, po IG Mes, northsidiečiai, turime
fesionalus ir biznierius,
siog kvepia. Tas ir sudarė di sunkiau ir smarkiau, nežiū šioji parama bus mūsų tautai
Žmonių kiekvienoje sulig al progos ir vėl šįmet dalyvauti
AKAD. RĖMĖJŲ DRAUGI delį apetitų. Pasisotinę išklau rint amžiaus nei luomo. Pa nauda ir Dievui didžiausia
fabetu, tautiškuos rūbuos, ne parapijos piknike. Visų akys
kurie garsinasi jame.
JOS SEIMO ĮSPŪDŽIAI
sėmė keletos trumpų, bet Se- kirto visiems kelių. Bet jau- garbė! ’ ’
šinos savo tautinę vėliavų ėjo atkreiptos į tų patogių vietų,
Paskui, skaitlingas Akadestrims dėkingi}, kalbų: kape- nimui, matomai, šviesesnės avienos paskui kitų saliutuoti prie gražios upės, medžiais
Koplyčioj
mikių choras padainavo tris
liono, Centro Valdybos ir kai teities takų užkirs visiškai.
Kolumbijai. Lietuvių grupę apaugusios; tikrai atrodo lig
Šv. Kaz. Akademijos Rėmė kurių atstovų. Paskui vyko
“Tame jaunime ir mes aka dainas: “Girioj”, Butterfly’
Fudarė IG mergaičių. Vėliavų žemiškas rojus.
jų Draugijos seimas, įvykęs me vienuolyno gražiu sodu pa
ADVOKATAS
nešė p. J. Mickeliūnas Lietu Tikietai sparčiai pardavinė gegužės 21 dienų, paliko gra
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
sidžiaugti, tyru oru pakvėpuo
vos kareivio uniformoje. Ei jami. Visi naudojasi proga,
Telefonas
State
7 660
žiu ir ilgai atmintinų įspūd ti.
INSURANCE
Valandos 9 ryte iki 5 popiet
n »'■ l i Ič ’ n
nant grupei saliutuoti, orkest nes dabar yra pigesni. Žmo
žių. Seimas pradėtas iškilmi
‘Fu I hlLW!CZ či(Cį- 1
2201 W. Cermak Road
NOTARY
ras griežė tos 'grupės tautinį nės perka. Visi nori dalyvau ngai, Šv. Mišiomis 10:30 vai.
Seimo sesija
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčios
Į
himnų. .Taigi pirmų sykį Sol ti. Ir kasgi nenorės tokiam ryto jaukioj, ramioj, skonin
PUBLIC
.HORTCME MUKUSI bonus
vakarais 6 Iki 9
Dar
toli
prieš
antrą
valan

Telefonas Canal 6122
diers Field praskambėjo ir gražiam darže pasilinksminti?
gai išdekoruotoj Šv. Kazimie
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Namai: 6459 S. Rockwell St.
“Lietuva, tėvynė mūsų”. Be Tat, laukini tos dienos ir visi ro Seserų koplyčioj. Prieš iš dą jau būriai atstovų matėsi
LAIVAKORČIŲ
a oem t c ra
Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
prie
Marijos
Gimimo
parapi

Vakarais 7 iki 9
to anauneeris gražiai perstatė ruoškimės į gražų piknikų.
PRISIRAŠYKITE
Į
MŪSŲ
SPULKĄ
statytąjį ŠŠ. Sakramentų, nes jas svetainės. Vėliau atėjus,
Telefonas Republlc 9600
lietuvius ir Lietuvų. Saulės spi
Piknikų rengia visos drau Šventiesiems Metams prasidė
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
jau
salė
pilna;
net
pasieniai
nduliuose graži Lietuvos tris gijos, kurios remia parapijos
2608 WEST 47th STR.
TeL LAFAYETTE 1083
jus, Bažnyčios Princas, J. E nusėdę. Trys šimtai dvylika
palvė ir to pat margumo me reikalus. Ir visus darbus dirbs
Kardinolas Jurgis Mundelein. atstovų nuo aštuoniasdešimt
Kraustau Rakandus, Planus už pfgiausias kalnas. Pašaukit Lafayette
"V
davė leidimą Seserims laikyti penkių draugijų ir keturių a8980
FIRST CLASS WORK
Phone CANAL 4124
J. OKSAS
įstatytą Švenčiaus} per ištisus pskričių. Jų tarpe nemaža sve
JULIUS J. STORGUL
2649 West 43rd St.
metus kas dieną, t. y. nuo ba čių.
OVERHAULING and REPAIRING
landžio 4, 1933, iki balandžio
Pliimhlng — Heatbig — Sewerage — Gas Work
Seimas buvo labai įvairus
MARIJONŲ FARM0JE Brolis Andriejus turi pa
CONTRACTOR
4, 1934 metų.
ruošęs puikiausių lašinių, kumpių, dešrų ir įvairių
savo
atstovais. Čia senesnieji,
Šv. Mišias laikė gerb. kun
2240 W. 22nd STREET
CHICAGO, ILLINOIS
kitų rūšių mėsos. Nesenai buvo įrengta nauja troba
suaugę rėmėjai, čia jaunimas
Estlmates fiimlsfacd on rctrurst
M.
Urbonavičius,,
Seserį}
ir
mėsai rūkyti, todėl dabar viskas kuo puikiausiai ir
No job too large — No job too small
ir jaunutis jaunimas kaip iš
Lietuvos Laisvė* Bonus, Pirmus MorRėmėjų
Dr-jos
kapelionas
ii
kuo skaniausiai padirbta. Taip pat farmoje visados
gtčlua, Namus. Farmas Ir Biznius vi
moterį},
taip
ir
vyrų
rimtai
sose valstijose. Taipgi darom įvai
galima įsigyti šviežio pieno, sūrių, kiaušinių ir gerų
pasakė iškalbų, gražų, įvykiui
rius legalius dokumentus, kaip tat.
svarsto,
kaip
pagelbėti
išsij
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
miltų. Atvažiuokite ir įsigykite mėsos ir produktų.
pritaikintų, pamokslų.
dokite musu apie 20 metų plačiu
Nesigailėsite. Dabar iš Chicagos visas kelias į Ma
patyrimu biznyje lr teisingu patar
Gerb. Seserys Kazimierietė? laikyt katalikiškai įstaigai, pa
navimu. tas jums bus naudinga.
rijonų farmų yra cementinis. Prie tilto (viadukto)
remt Seseris; kaip padidinti
ne
vien
mokytojos,
bet
kartu
ant Joliet Road pasukite į šiaurę, tas kelias prives
artistės, muzikantės. Štai, ge rėmėjų darbus ir padėt juos
Parduodame American Express kompanijos Money
prie pat farmos. Lauksime.
įvykinti.
6755 S. Western Avenue
Order
’ius ir Travelers čekius.
rh.
Sesuo
Konstancija,
pran
BROLIAI MARIJONAI
Cbicago, III.
Tel. GROVEHILL 10SS
Dalyviuose nestigo gerų no
Mokame aukščiausią kainą už Lietuvos Bonus.
rų. Sveikinimams prasidėjus,
CHRYSLER IR PLYMOUTH
visų ūpas į padangę (and
there was no sign of depres
3320 S. HALSTED STREET
sion). Draugijos ir atstovai
Yards 5215
aukų sudėjo <859.00. Seimą
BIRŽELIO-JUNE 1 DIENĄ, 1933
'sveikino mūsų didieji klebo
nai:
Albavičius,
Baltutis.
Pirma pirkimo naujo arba var

CHICAGOJE

ŽINIOS, DARIAUS-GIRĖNO SKRIDIMAS

PASAULINĖS PARODOS
ATIDARYMAS

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

JOHN B. BORDEN

OKSAS EXPRESS

PASISKAITYKITE!

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

JŪSŲ PARANKUMU IR SAUGUMU

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO.

ATIDARYMAS

RAMOVA GARDENS
3508 South Halsted Street
(Viršui Ramova Teatro)

MUZIKA — PROGRAMAS — DAINOS — ŠOKIAI — ALUS IR UŽKANDŽIAI

JOHNNY BELL’S

ORCHESTRA

JOS. MOLIS

Užkviečiajne visus

G. K. BUDRIS
5fco<

Savininkai

J. NAMON FINANCE 00.

“Draugo” red., gerb. Šimutis;
Marijonų Kongregacijos na
riai. kun. Urbonavičius, Ma
čiulionis, kun. Vaitukaitis, te
legrama, net ig Omaha, Nebr..
kun. Dr. L. J. Mendelis laiš
ku iš Baltimore, Md.; Apskri
čių ir kai kurių draugijų at
stovai, amžini nariai ir mūsų
jaunučiai, bemaž iš visų pa
ra pijų. Sveikino seimą ir Vie
nuolyno Generalė Viršininkė,
gerb. Motina Maria
aną laišku iš

r
)

1

K. S. Jakubaitis
SENAS BIZNIS NUO 1896

Mes laikome sienom popieros. Kainos nuo 3c, 5c,
7c, 8, 10c iki *1.00.
Maliavų kainos nuo 75c, 98c, *1.25, *1.50, *1.75,
*2.00, *2.25 ui galioną.
Varnišiai: 98c, *1.25, *1.50, *2,25, *3.00, *4.60 ui
galioną.
Turim maliavų, kurios išdžiūsta į 2 valandas.

3240 SO. HALSTED STREET

toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti .Vėliausios Mados
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modernifikiausius
ištobulinimus ir iki kolei kainos
labai nužemintos kaip tai CHRYSLERIS $795 P. O. B„ o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pamatykit. naujus CHRYSLER ir
PLYMOUTH automobilius pas
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES
4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082
STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

