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DRAUGIJOS PREZIDEN

TAS PAS POPIEŽIŲ

Vokietijos vyriausybė nesinau
doja diktatūra

PASAULIS LINKSTA 
FAŠIZMAN

SKRINDA PER SIBIRĄ

ROMA, birž. 5. — Italijos 
diktatorius Mussolini pareiš
kia, kad viso pasaulio valsty
bės palaipsniui linksta savo 
rūšies fašizman, kurio viršūnė 
se yra diktatūra. Tai bus nau
ja tvarka.

PRANCŪZIJA BIJO

PARYŽIUS, birž. 6. — Aiš
kėja, kad Prancūzijos vyriau
sybė pagaliau pabūgo ir atei
nančios ekonominės konferen
cijos. Iš to ji numato sau ir 
J. Valstybėms daug negeru
mo.

MASKVA, birž. 5. — Skrin 
dus aplink pasaulį pats vie
nas amerikietis lakūnas J. 
Mattern šiandien čia atskrido 
ir po keletos valandų leidosi 
išilgai Sibiro — Į tolimuosius 
rytus.

Iš New Yorko jis išskrido 
pereito šeštadienio rytų. Nusi- į 
leido Norvegijos pakrašty. Iš 
ten šiandien atskrido į Mas
kvą.

Jis tikisi per 6 paras aps- 
kristi žemę.

NESINAUDOJA DIKTA
TŪRA

TURI VARGO SU VALIUTA

ROMA, birž. 6. — Italijos

ROMA, birž. 6. — Vokieti
jos propagandos ministeris 
Goebbels Čia vieši. Klausia
mas jis pareiškė, kad vokie- 

nesi-vyriausybė turi daug vargo su] fašistų v\ riausvbė 
savo nepatvaria lira. raHstų |™udoja diktatūra, ji nė kokių 
vyriausybė planuoja jų perkai įdegina ir iŠ žmonių
nuoti. Gal tas įvyks ekonomi
nės konferencijos metu.

DIDELI KINŲ NUOSTO 
LIAI

tarpo nė vieno nevaržo, iše 
mus tuos, kurie iš savo noro 
neramiai užsilaiko ir ieško 
triukšmo. Krašto įstatymų a- 
kvvaizdoj visi naudojasi lygy
be.

TOKIJO, birž. 6. — Karo 
metu su japonais apie 222,000 
kinų kareivių nukauta ir su
žeista. Japonai savo skaičių 
paduoda iki 11,280.

14 ŽUVO 116 SUŽEISTA

NANTES, Prancūzija, birž. 
5. — Sako, dėl inžinieriaus 
kaltės nušoko nuo bėgių ir su
sikūlė ekspresinis Paryžius— 
Nantes traukinys. 14 asmenų 
žuvo ir 116 sužeista. Trauki
nio inžinierius areštuotas.

ISPANAS KOMUNISTAS 
KALĖJIME

MADRIDAS, birž. 5. — A- 
reštuotas parvykęs į Ispaniją 
komunistas Ganzalo Manzana- 
res, kuris 1932 m. kėsinosi 
smogti buvusiam Ispanijos ka 
raliui į veidą Marseilles uoste. 
Pas jį rastu kaž koki raudonų
jų dokumentai.

ROMA, birž. 5. — Šventasis 
Tėvas Pijus XI išleista encik 
lika dėl Bažnyčios persekioji
mų Ispanijoj, šios pastarosios 
vyriausybę apkaltina Šiais pos 
mais: į

Bažnyčia ir valstybė kas 
sau atskirtos; tačiau tas “ats- 
kirimas” yra didelė ir rimta 
klaida, nes į atskiros Bažny
čios reikalus vyriausybė kiša
si.

Bažnvciai varžomos teisės *
mokytojavime, pamaldose, ba
žnytinių savasčių valdyme, šv. 
Sakramentų mirštantiems tei
kime ir numirėlių laidojime.

Iš Bažnyčios atimamos vi
sos jai priklausančios savas
tys ir už valdomas savastis 
verčiama mokesčius mokėti.

Visos bažnyčios pripažįsta
mos valstybės savastimis.

Iš religinių kongregacijų a- 
timama mokytojavimo teisė.

Kėsinamasi prieš vyriausią
jį Bažnyčios autoritetą, nes 
vyriausybės pažymima: “Jė
zaus Kristaus Vikaro autori
tetas ispanų tautai yra sveti
mas. ’ *

Šventasis Tėvas pareiškia, 
kad Ispanijos gyventojai pri
valo imtis visų teisėtų priemo 
nių, kad sugriauti tą radikalų 
vyriausybės pripažintą įstaty
mą.

Aišku, Ispanijos radikalai 
seka Meksikos radikalų pėdo
mis.

ROMA, birž. 6. — Šventa
sis Tėvas Pijus XI vakar audi 
jenciją suteikė Katalikų Baž
nyčios Platinimo dr-jos Ame
rikoje prezidentui mons. IV. 
O’Brien iš Chicago.

Šventasis Tėvas klausinėjo 
mons. O’Brieno apie įvairius 
dalykus. Daug įdomavo šios 
dr-jos veikimu, leidžiamuoju 
jos žurnalu ir Chicagos paro
da. Popiežius reiškė nuomonę, 
kad šimtmečio pažangos paro
da turės pasisekimo.

MOKSLO METŲ UŽBAI
GIMAS

NOTRE D AM E, Ind., birž.
5. •— Notre Dame universite
te vakar įvyko mokslo metų 
užbaigimas. 564 studentai ga
vo diplomus. Bakalaureato pa 
mokslą pasakė kun. Coughlin

i Be to, minėta Laetare meda I 
lio įsteigimo 50 meti) sukaktu 
vės. Iškilmėse dalyvavo kele
tas medalistų. Tarp jų buvo 
ir Al Smith iš New Yorko. 
Šiemet medalis suteiktas airių 
tenorui McCormackui. Teisių 
daktaro laipsniai suteikti kun. 
Coughlin ir gubernatoriui Me- 
Nutt.

BOLIVIJA PRARADO 1,500 
KAREIVIŲ

ASUNCION, Paragvajus 
birž. 5. — Karo ministerija 
paskelbė, kad boliviečių kariuo 
menė apleido Herrera tvirtu
mą Oran Čako srity, praradu
si apie 1,500 kareivių.

NORI NUSIKRATYTI 
IR VISKAS

MASKVA, birž. 6. — Ry
tinis kinų. geležinkelis Mand- 
žiūrijoj išslydo iš bolševikų 
žinios. Tad nori “parduoti.” 
Japonai patarė Maskvai tar
tis su Mandžiūkuo valstybe. 
Bolševikai sutiko, kad tik nu
sikratyti tuo geležinkeliu ir ja 
ponų puolimo pavojumi.

PARAŠAS IR VĖL SUNAI
KINTAS

PRANCŪZIJA STATO 
KLIŪTIS

CHIKASHA, Okla., birž. 5. 
Sugautas dar vienas iš Kan- 
sas kalėjimo pasprukęs kali
nys, žmogžudys F. Sawyer.

IVASHINGTON, birž. 5. — 
Vyriausybė nusprendė kinams 
už 50 milijonų, dolerių parduo 
ti kviečių ir medvilnės.

BRIUSELIS, Belgija, birž. 
5. — Ant Louvain universite
to knygyno įtaisytas vokiečius 
niekinti parašas ir vėl sunai
kintas. Vienas belgas darbinin 
kas užsilipo, parašą su plak
tuku sudaužė ir po to pasida
vė policijai.

LONDONAS, birž. 5. — Ke 
tūrių valstybių pakto pasira
šymas trukdomas. Anglija 
praneša, kad kiek pirmiau, 
tiek dabar kliūtis stato Pran
cūzija. Vokietijos bijo. Neno
ri įžeisti Lenkijos.

ARKIVYSKUPAS PRIEŠ 
MEDIKALINĖS PROFESI

JOS VALSTYBINIMĄ

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

SANTIAGO, Čilė, birž. 5. — 
Centralinę šios respublikos 
dalį ištiko lengvas žemės dre
bėjimas.

ROCHESTER, Minn. (per 
paštą). — Jo Eksc. St. Paul 
arkivyskupas J. G. Murray, 
kalbėdamas Minnesota valsty
bės medikų sąjungos susirin
kime, pareiškė, kad esama vil
ties, kad vyriausybė nesiims 
išbandymo tikslu medikalinę 
profesiją Suvalstybinti taip, 
kad medikai būtų pašaukti dar 
ban ūži nustatytas įstatymais 
algas.

Tam yra priešingi ne tik 
medikai.(gydytojai), bet ir vi
si kiti protaujantieji žmonės. 
Tokiam įvyky nesiskaitytų 
laisvas medikų patarnavimas 
sergantiems, bet vien kai pap
rastų samdinių darbas.

Kiekvieno gero profeaijona- 
lo patarnavimas nėra pinigais 
įkainuojamas. Geras ir tikras 
profesijonalas dirba neatsi
žvelgdamas į savo reikalus. 
Jam galvoje yra visuomenės 
gerovė.

PREZIDENTAS ĮSPĖJA 
KONGRESO DEMOKRA

TUS

IVASHINGTON, birž. 5.— 
Prez. Roosevelt vakar į Bal
tuosius Rūmus sukvietė kon
greso demokratų atstovų va
dus ir juos įspėjo, kad jie ne- 
taimpytų jo ekonominės prog
ramos, kad nestatytų kliūčių 
sąmatos balansavimui. Jiems 
pagaliau paskaitė demokratų 
platformoj įdėtus šios parti
jos pasižadėjimus ir pasiryži
mus. i

LIETUVOJE
KAUNAS PRISIEKĖ AT

VADUOTI VILNIŲ

Gegužės 14 d., sekmadienį, 
Kaune buvo suruošta Vilniaus 
liena.

Jau iš vakaro, šeštadienį, vi 
sas Kauno gatves prajojo rai
teliai, karo trimitais paskelb
dami apie įvyksiančią Vilni
aus dieną.

Sekmadienį rytą visi namai 
iškėlė tautines vėliavas. Kai- 
kur buvo išstatyti paveikslai 
vaizduojantis Aušros Vartus, 
Gedimino pilį ir kt., kurie pri
minė lenkų užgrobtą Sostinę.

Rytą visose Kauno bažny
čiose buvo atlaikytos ta inten
cija pamaldos. Pamaldos iŠ 
Bazilikos buvo perduotos per 
radio.

Apie 3 vai. po pietų organi
zacijos su savo vėliavomis, or
kestrais ir tūkstantinė žmonių 
minia susirinko Rotušės aikštė 
je. Didelė aikštė mirgavo stu
dentų, šaulių, savanorių, Vil
niui vaduoti są-gos narių, pa
vasarininkų, jaunalietuvių bū
riais. Plevėsavo šimtai įvairia 
spalvių vėliavų.

Į susirinkusius prakalbėjo 
Vilniaus dienai ruošti pirm. 
inž. Bačelis. Po jo visuomenės 
atst. adv. Skipitis ir Šaulių 
S-gos pirmininkas Žmuidzina
vičius. Visi ragino pasiryžti 
Vilniaus vadavimui. Po to Vii 
niui vaduoti s-gos pirm. prof. 
M. Biržiška perskaitė priesai
kos žodžius, o visi susirinku
sieji laikinoj sostinėj pakėlė 
rankas iškilmingai pasižadėjo 
atvaduoti pavergtą Vilnių.

Po priesaikos buvo sugiedo 
ta Vilniaus giesmė.

Iš ten visi nuvyko prie Ka
ro muziejaus. Į susirinkusius 
kalbėjo savanorių atstovas 
Gužas ir studentų atstovybės 
vardu stud. J. Štaupas.

Sodely prie paminklo kritu- 
siems dėl Nepriklausomybės 
kariams uždėta vainikai. Be 
to, čia tarė žodį latvių studen 
tai, kurie buvo atvykę į Kau
ną ir svečiavosi pas stud. atei 
tininkus. Buvo sugriežtas Lie
tuvos ir Latvių himnai, o Šau 
lių s-gos choras pagiedojo 
“Mes be Vilniaus nenurim
sim.”

Tą dieną atitinkama 
niaus dienai programa 
perduota per radio.

BE TO, VAKAR IŠRINKTA 79 
TEISĖJAI

Vakar įvykusiuose Illinois 
valstybėje prohibdcijos klausi
mu balsavimuose didelė dau
guma piliečių balsavo už 18-jo 
priedo atšaukimo pripažini- ’ 
mą. Sausųjų pastangos nie
kais nuėjo. Priedo atšaukimo 
reikalą pats kongresas pave
dė valstybėms. Valstybėse pi

liečiai renka atstovus į kon
vencijas. Vakar Illinoise dau
guma piliečių balsavo už sla
piuosius atstovus.

Be kitko vakar Illinoiso pi
liečiai išrinko 79 teisėjus į 
vyresniuosius valstybės teis
mus. Ne mažas skaičius išrink
ta naujų. Abi partijos laimė
jo-

PALAIMINTAS ANDRE FOURNET 
KANONIZUOTAS

VATIKANAS, birž. 5. — 
Nepaprastai įspūdingomis a- 
peigomis Šv. Petro bazilikoje 
vakar Šventasis Tėvas Pijus 
XI kanonizavo (į Bažnyčios 
šventuosius įskaitė) prancūzą 
kun. Andre Fournet, Kryžiaus 
Dukterų kongregacijos įkū
rėją. Ši kongregacija šiandien 
turi savo 7 šakas Kanadoj 
ir 9 — Argentinoj.

CHICAGOJE
NAUJA EKONOMIJA

Miesto tarybos komitetas 
turi naują ekonomijai planą. 
Miesto tarnautojams ir darbi
ninkams atlyginimas bus nus
tatomas kas mėnesį, ne vi
siems metams. Tad kas mėne
sį bus galima išlaikyti tarnau
tojų ir darbininkų tiek, kiek 
būtinai reikalinga.

PRIEŠ AUKSO KROVĖJUS

IŠ IVasbingtono praneša, 
kad teisingumo departamento 

! agentas tyrinėja aukso krovė
jus Chicagoj, kurie negrąžino 
vyriausybei aukso. Matyt, jie 
bus traukiami tieson.

NAUJA “GRAND JURY”

Ėmė dirbti nauja Cooko 
apskrities “grand jury.” Ty
rinės rakieterių veikimą.

Vil-
buvo

50 METŲ SUKAKTUVĖS
Šv. Patriko akademija, 23- 

03 Maypole avė., mini 50 metų 
sukaktuves.

Iškilmėse dalyvavo 21 kar
dinolas, įėmus Paryžiaus kar
dinolą, daug arkivyskupų, mo 
nsignorų ir kunigų. Apeigas 
matė Airijos vyriausybės pre 
zidentas de Valera ir Austri
jos kancleris Dollfuss.

Vakarą Šv. Petro bazilika 
aliejaus žiburiais buvo iliumi
nuota.

AUDRA CHICAGOJ

Sekmadienio vakarą Chica- 
gą ištiko iš vakarų šono atū
žusi audra — perkūnijos, vie
sulas, smarkus lietus. Kliuvo 
ir šimtmečio pažangos paro
dai, kur tuo metu buvo apie 
60,000 asmenų. Vietomis kilo 
pasiauba, kada daugeliui n ebu 
vo kur slėptis nuo lietaus. Ke 
liolika asmenų sužeista. Kito
se miesto dalyse vienas asmuo 
žuvo ir keletas sužeista. Visur 
padaryta dideli nuostoliai. 
Susivėlinusiųjų grįžti namo 
daug piknikierių lietus išmau
dė.

Audra pakilo po įvykusio 
nepaprasto karščio — 91 laip- 
nių 4 vai. popiet.

AREŠTUOTA PLĖŠIKĖ

Lincoln parko policija areš
tavo plėšikę Esther Block, 21 
m. amž., ir jos sėbrą J. Elliott/ 
38 m. amž. Prieš tai Elliott bu 
vo šovęs į vieną taxicab šoferi. 
Pas areštuotus automobily ra 
stas revolveris.

Dėl vieno žmogaus nužudy
mo areštuota 4 jaunuoliai ir 2 
mergiščios.

Cooko apskrities turtų įkai 
nuotojaa Jacobp praneša, kad 
iš jo ofiso siunčiamos jam už 
1932 metus asmeniškų mokes
čių sąskaitos.

Kas bus, jei už 1931 metus 
šios rūšies mokesčiai neišrin
kti.

IVbite City žaismavietei pas 
kirtas likviduotojas, kad su
rinkti apskričiai priklausan
čius mokesčius.

Legislatūros nusprendimu 
Illinoise sumažintas atlygini 
mas rinkimų teisėjams ir kler 
kams.

Northwestern universiteto 
1,442 studentams suteikti dip 
lomai.

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYLINKĖS 

KĖS. — Šiandien iš dalies de
besuota; numatomi griausmai.
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labiausia dėl progresyvių žemės mokesčių į- 
vedimo. Dvarai neišsiverčia ir jų šimtai ieš- 

i ko ir nesuranda pirkėjų.
Vilniaus lietuviškumas žymiai sustiprėjo 

lietuviškomis auklėjimo įstaigomis ir moks
lus einančiu jaunimu. Vilniuje auklėjasi per 
600 lietuvių moksleivių. Be Vytauto Didžiojo 
gimnazijos (320 mokinių), yra dar Stepono 
Batorio universitete šimtas keliolika lietuvių 
studentų, arti 100 lankančių amatų, muzikos 
ir kitokias mokyklas ir taip pat arti 100 vai
kų dviejose pradžios mokyklose. Viena jų 
yra valdiška, kita išlaikoma “Kultūros” Dr- 
jos.

Jaunimo nuotaika pakili ir aukštai pat-

SVEIKATA - LAIMES ŠALTINIS
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, III.

STAIGUS INKSTŲ 
UŽDEGIMAS

reiškia iš priežasties smege
nų sutinimo. Tokiems ligonia
ms kartais imama smegeninių 

Staigus inkstų uždegimas takų skystimo ir tokiu būdu 
kartais gali prasidėti paleng- suteikiama palengvinimo, 
va, taip kad, išskyrus atmai- Kraujo spaudimas kartais 

yra normalus, o kartais kiek 
padidėjęs; retai kada būva

nas šlapume, kitokių ligos si
mptomų bei ženklų gali stig
ti. Iš kitos pusės, ligonis gali 

riotinga. Apie du trečdaliu viso to jaunimo 'nusiskusti dideliu galvos skau

DIENOS KLAUSIMAI

KAN. F. KEMĖŠIS APIE VILNIŲ

---------- I ‘
Kan. F. Kemėšis lankėsi Vilniuje ir ten 

išbuvo 12 dienų. Savo įspūdžius jis taip ap
rašo: | Į į 4 4 .

Miestas, kaipo toks, maža tuo laiku pa
sikeitęs: naujų namų labai maža teatsirado, 
gi senieji kaž kaip aptriušę, aptrupėję, apsi
blausę. Nesmagų įspūdį daro senosios Rotu
šės rūmai, pačiame miesto centre stovintieji, 
su išdaužytais langais, užkalinėtomis duri
mis; magistratas vis neprisiruošia jų aptvar
kyti, neprisiruošė to padaryti net ir 14-tų 
Vilniaus iš bolševikų atėmimo sukaktuvių 
minėjimui, į kurias buvo atvykęs ir patsai 
p. maršalas Pilsudskis su šeima. Reikia pri
pažinti, jog nemaža naujų patogių šaligatvių 
mieste padaryta.

Nepaprastai praeiviams įkyri daugybė 
apdriskusių su išbadėjusiais veidais elgetų.

Maistas Vilniuje tokio pat, maždaug, 
brangumo, kaip ir Kaune; butai gi ir vieš
bučiai apie 50 nuoš. pigesni, kaip Kaune.

Lietuvių Vilniuje skaičius dėl dabarti
nių politikos apvstovų tikrai nustatyti nega
lima, bet jis nemažas, kaip ir prieš karų. Tik 
jų veiklos gyvumas ir įvairiimas jau daug 
paįvairėjęs ir žymiai pasikeitęs. Inteligentij 
profesionalų skaičius gal kiek ir bus suma
žėjęs. Lietuvių tarnautojų į savo įstaigas le
nkai nepriima. Savoms gi įmonėms kurti — 
nėra kapitalų. Tik nedrųsių ir nežymių ban
dymų toje srityje daroma. Lietuviškoji liau
dis ir darbininkai šiuo metu yra labiau pa
vargusi, negu prieš karą. Zitiečių bendrabu
tyje nuolat gyvena po puskapį ir daugiau 
mergaičių; jos jau baigia išmokėti savo prie- 

i glaudos skolas, tad gali jas priglausti. Nuo
latinės tarnystės neturėdamos, jos ieško ka
da ne kada pasitaikančių uždarbių (skalbi- 
mo ir k.) ir taip gana vargingai stumiasi. 
Paklaustos, kodėl neina tarnauti, atsako, jog 
pas žydus ne visos nori eiti, gi ponai — pi
nigų pristigę. Seniau, mat, daugelio dvari
ninkų šeimos turėdavo Vilniuje rezidencijas. 
Dabar dvarininkams sunkūs laikai atėjo —

gyvena 8-iuosc bendrabučiuose, kur jie išlai
komi visiškai sveikai, sočiai ir pavyzdingojo 
tvarkoje. Bendrabučius laiko Liet. Labdarin
goji Draugija. Studentai turi savo erdvų ir 
patogų klubų su tinkamai įrengta ir nebran
gia valgykla.

Be to, Labdaringosios Draugijos minė
tinos dar šios Vilniaus lietuvių organizaci
jos: Liet. Mokslo Dr-ja, Švietimo Dr-ja, “Ry
tas”, Šv. Kazimiero Dr-ja, Zitiečių Dr-ja, Že
mės Ūkio Dr-ja (su 40 skyrių — ūkio rate
lių), Blaivybės Dr-ja, Meno ir Literatūros 
Dr-ja ir kitos.

Tų visų organizacijų veikimas yra pla
čiai išsišakojęs, gyvas ir įvairus. Ir nuosta
bus dalykas: Vilniaus lenkų spaudoje jų vei
kimo atbalsiai tik labai retai tepatenka. Mat, Į 
lenkų abi didžiosios partijos: ir endekai (o- 
pozicija) ir betekai (pozicija), kurios turi 
4 didelius dienraščius ir tarp savęs gana at
kakliai kovoja — santykiuose su lietuviais 
laikosi bendrai sutartos taktikos: ignoruoti, 
sudaryti lenkų visuomenėje. įspūdį, jog lietu
vių Vilniuje beveik ir nėra, ir kad nebėra ir 
negali būti jokio klausimo apie Vilniaus grą
žinimų Lietuvai.

Visa lenkų nelaimė, jog lietuvių jauni
mas (na, žinoma, ir senimas) tuo klausimu

dėjimu, širdies pykčiu, vėmi
mu, strėnų skaudėjimu, karš
čiu, abelnu nusilpnėjimu ir net

P. Gudas

1833 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)

Ispanų pusėje buvo 130 su 3,000 ka
di jos pakrantėse buvo 30,000 ispanų ve- 
nuolių ir 30,000 jūrininkų. Be to Holan- 
teranų, prirengtų tam, kad juos išlaipyti 
į Angliju po to, kai Anglijos jėgos bus 
supliektos jūrose.

Anglijos pusėje buvo apie 200 laivų, 
bet tik 50 tebuvo dideli. Kiti buvo maži 
ir menkos vertės. Jūreivių anglų pusėje 
buvo 16,000,

Jūrų kovojo ispanai buvo visiškai su-*■
pliekti. Jų nuostoliai buvo milžiniški. Tik 
maža laivų dalis besugrįžo namo. Ispani
jos jūreivių žuvo apie 8,000, o anglų tik 
apie 100.

Ispanijos karalius prie tos kovos bu
vo rūpestingai prisirengęs. Jisai tikėjosi 
Angliją visiškai parklupdyti. Jisai tikė

ki Anglijoj sukilimo ir jėgų susiskal 
mio. Mat Anglija buvo nesenai pergy

Atsakymas Z. K.,— Siosi Pastebėjus beprasidedantį 
rūšies infekcija labai dažnai augti miežį, pavaitokite šal- 
pasitaiko jaunesniuose, nors ir tus kompresus, kurių pagalba 
kito amžiaus žmonių neaplen- kartais pavyksta sustabdyti 
kia. Labai dažnai viena infek-1 augimų, bet jei ne, tuomet un
cija seka kitų ii- daugiausiai Ritės karštų kompresų, kurie 
paeina iš priežasties bendros pagreitina infekcijos prinoki- 
sveikatos sumažėjimo, užkie-'niQ> if jog trūki,ną. 
tėjinio vidurių, nešvaros, silp-
nų akių, stokos poilsio ir kro- Sveikatos stoviui patikrinti

kaltininke Tamstos mergaitės 
reikale, nėra galimybės pasa- 

didelis. Kraujo spaudimas šie kyti. Patarčiau kreipti dėme 
kiųs virš 180 mm. Hg. verčia
įtarti ligonį, kad jis turi kro
niško pobūdžio inkstų ligų, 
kuri sykiu rodo ir staigios in- 

kūno sutinimu. Šiuose atsitiki- kstų ligos simptomus.
muose šlapumas, paprastai, 
gali būt raudonas arba tam
sus.

Šios rūšies ligonių poakiai 
yra patinę iš ryto. Staigaus 
inkstų uždegimo ženklai pa
sireiškia po staigios infekci
jos, ypatingai aukštutiniuose 
kvėpavimo takuose. Tai įvyk
sta, paprastai, antroje savai
tėje nuo infekcijos prasidėji
mo. Tinimas nuo staigaus in
kstų uždegimo pasireiškia ski- 
rtingiau negu nuo širdies ligos. 
Neretai skysčių atsirandu li
gonio vidurių tuštumose, ku
riose tų skysčių kiekybė gali 
būt žymiai didesnė, negu ki

niško akių gleivinės uždegi-nepamirškit pamatyti savo ge 
mo. Kuri iš šių priežasčių yra rųjį šeimos gydytojų.

Atsakymas J. B. — Per
dienraštį “Draugų” teikiu 

vien tik atsakymus ir patari-sio į abelnų jos sveikatos padė
tį, vidurių tvarkų, švarų ir at
sikreipti prie okulisto patikri

nius. Gydyti per laikraštį, ta
mstele, nėra galima. Tuo rei

nti ar jai reikalinga akiniai kalu reikia kreiptis prie gy 
ar ne. Idytojo asmeniai.

Staigia inkstų liga sergan
čių ligonių akys didžiumoje y- 
ra normalios, bet retkarčiais 
akies nervo galvutė gali būt 
truputį patinusi. Kraujoplūdį 
vidury akies galima sutikti tik 
retuose atsitikimuose.

šių ligonių šlapumo kieky
bė sumažėja ir beveik visuo 
met jame yra kraujo. Iš tos 
priežasties šlapumas išrodo 
drumstas, tamsus arba tam
siai raudono dažo; labai re
tai jis yra šviesiai raudonas. 
Šlapume randasi daug albu- 
min’o ir įvairių rūšių išmatų 
casts vadinamų.

Druskos išmetimas sumažė
tose paviršutinėse kūno daly- ja, ypač žymiai, kuomet yra

Juozas Žilevičius

LIETUVOS VALSTYBES KONSERVĄ 
TORIJA

se. Iš priežasties tinimo kūno 
svoris padidėja.

Kai kurie staigiu inkstų už
degimu sergu ligoniai yra ap
imti neramumo, dažnai šoka

truputį kitaip mano. O dvarininkai, po mo-^ miego ir net kartaig k,aj(). 
kesčių našta stenėdami, kantrybės nebetekę, Pasitoiko taipgij kad ,igo.
taip pašneka: “Toliau taip gyventi nebega
lime! Lai ateina kad ir velnias — blogiau 
nebus. Lietuviai geri ūkininkai, su jkis mums kū'

ne nuodingumų. Pas kai ku
riuos ligonius šie ženklai pasi-

nį ištinka konvulsijos ir net 
seka žado atėmimas, kas aiš-

bus gera gyventi
Vilnius tačiau ir dabar vis dėlto pasili

kęs kaip ir buvęs gražus ir didelis miestas: 
žmonių daug, gatvės gana judrios, pilna ve
žikų, jie nebrangūs; už 1 zlotų (1 lt. 10c.) 
veža išilgai per visų miestų; autobusų irgi 
nemaža; užtat automobiliai — beveik reteny
bė. Jų tiek nedaug, kad sunku ir prisišaukti; 
jų ratos pigios (apie du kart pigesnės, kaip 
Kaune). Miestas suvargęs, užtat ir rinka ž. 
ū. produktams gana ribota; ir vis dėlto kai
mas jų nepajėgia pakankamai prigaminti, 
patsai pusbadžiai gyvendamas; tenka maisto 
produktų įsigabenti iš toliau. Ateityje politi
kos sųlygoms pasikeitus Vilniaus krašto že
mės ūkiui bus gana geros perspektyvos plės
tis, turint čia pat gerų vietinę rinkų. Ateityje 
miestui augant ir stiprėjant (kai jisai atsi
durs vėl lietuvių rankose), stiprės ir toji 
rinka. - ! : •

didelis kūno tinimas.
Klausymai ir atsakymai 

Klausia Z. K. — Gerb. da
ktare: Mano mergaitei labai 
dažnai auga ant akies voko 
skauduliai labai panašūs į ma
žas votis. Kai kurie žmonės 
vadina miežiu. Kų reikia da 
ryt, kad to nemalonumo išve
ngti? Bijau, kad kartais nepa

kenktų akims. Už patarimų 
būsiu dėkinga.

Įžanga

Kaip pačios Lietuvos nepri-i 
klausomybės vystymasis per-i 
gyveno savo sunkias valandas, 
taip ir visos mokslo, kultūros, 
ekonomijos, ūkio ir bendrai 
viskas, kas tautinio, pačios 
tautos padaras, taip pat per
gyveno savo sunkias valandas; 
Apie vienų mokslo sritį — Lie 
tuvos Valstybės Konservatori
jų — kuri buvo oficialiai ati
daryta Kaune balandžio 1 d., 
š. m., noriu gerbiamus skaity
tojus supažindinti, o ypač kuo

voje buvo tik vidurinioji mu
zikos mokykla, kurių baigę 
studiozai nesinaudoja lygiomis 
teisėmis su baigusiais univer
sitetų dėl to, kad nebūna to
kiose mokyklose pareinami 
mokslo dalykai taip plačiai ir 
be to, studiozų bendro lavini
mo cenzas būna mažesnis. Da
bartinėje konservatorijoje įei
na abu laipsniai.

Ankstybesniosios muzikos

mokyklos Lietuvoje
1. Jei būtų galima pavadin-

Jeigu miestas yra suvargęs, tai kaimas 
esąs be palyginimo sunkesnėje ekonominėje 
būklėje. Judėjimas į vienkiemius eiti — esąs 
nelabai žymus: lenkų valdžia duodanti mati
ninkus, tačiau ūkininkai juos tuojau turį ap
mokėti; o apmokėti patiems nėsų iš ko; pa
jamų jokių, o mokesčiai slėgių ir daugelį į 
visiškų bankrotų vapų. Kooperatyvams plės
tis — beveik nėsų sųlygų: nei prisimanančių 
žmonių, nei kupitalų.

Tačiau vargingose sųlygose gyvenančių 
lietuvių kaimiečių dvasia gana pakili ir už- 
grūdyta gyvenimo vargų ir kovų. Kova už 
tautinę gyvybę ir už laisvę — tai kasdieninė 
esanti jų duona. Šviesos žiburiai (“Ryto” 
mokyklos, bibliotekos, Šv. Kazimiero Dr-jos 
židiniai, vaikų darželiai) nepaprastai esu my-

ti muzikos mokykla, įkurta 
met Amerikos lietuviai apie Vilniuje 15i3 m. prie gv. Jo
tų įstaigų veik nieko nežino. no bažnyčios, kurioje buvo 22 

Konservatorija yra aukštes- niokįniaį (joje buvo mokina
moji muzikos mokykla, kuria ma bažnyčios aptarnavimo pa
baigę valstybiniame gyvenime maldose), tat jį būtų pirmu- 
gauna lygias teises su baigų- tįnė muzįkos mokykla, nes joj 
siais universitetų ar tolygių mokino tuos mokinius ir bal- 
kitų mokyklų. Iki šiol Lietu- gįnįo giedojimo chore. (Wilno

T. I, IV, Kraševskį). Buvu-limi ir branginami. Štai, pavyzdžiui, į nese
nai rengtus Šv. Kazim. Dr-jos visuomeniškus 
kursus Švenčionyse suėjo pėsčių (keliai bu 
vo neišvažiuojami, oras — darganotas) iš vi-

sios prie bažnyčių pradinės 
mokyklėlės buvo pirmutinė
mis ir muzikos mokyklomis,

, o taip pat ir giedojimo, nes 
sos apskrities 110 delegatų nuo skvnų. Jų , - , ,T ~. . randame pažymėta (Act. V. C.
entuziazmas buvęs nepaprastas. Kai kurie y m 8 br 13)
turčję klampoti po 30—40 kilometrų Už tas /
Įstaigas kaimiečiai lietuviai nueisi aukas no. dag už Vytauto
ša ir pabaudomis ir kalėjimais. Ypač kaimo kurių metu giedojo Vilniaus
jaunimo dvasia yra pakili ir patriotinga. Katelros mokykios vaikai. 
Spaudimams didėjant, auga jo atsparumas. .,8cholares gMundarij et ter-
Grusinimai neįbaugina, glostymai ir dova- tiarij Scholae ejusdem Eccles. 
nos neužmigdo. Į lietuvybės ateitį Vilniaus Catbedr. Viln.” 
krašte tenka žiūrėti labai optimistingai, kad Kai vienuolynai pradėjo stei 
ir nepamirštant visų tų kliūčių ir nepalankių S^is Lietuvoje, beveik visur 
sųlygų, kurios ten trukdo tautinį darbų. Į (Tųsa 5 pusi.)

venusi religinį perversmų. Vyriausybė ir 
diduomenė atsiskyrė nuo Rymo ir skriau
dė katalikus. Taigi Ispanijos karalius ir 
tikėjosi, kad ta proga Anglijos katalikai 
sukils prieš protestantiškų savo šalies vy
riausybę. Bet tas neįvyko. Anglijos ka
talikai liko savo kraštui ištikimi. Vyriau
sias Anglijos laivyno vadas, kurs suplie
kė Ispanijos Nepergalimųjų Armadų, bu
vo katalikas lordas Howard of Effing- 
bam.

Po šios pergalės Anglijai atsidarė ke
liai į plačiasias jūras ir į Naujųjį Pasau
lį. Anglija pajuto savo galybę ir pradė
jo prieš Ispanijų naujų kovų. Anglija 
pradėjo kovų prieš Ispanijos prekybinį 
laivynų. Jau sekamais metais po imtynių 
jūrose Anglija sunaikino virš 800 Ispani
jos prekybinių laivų. Naujame Pasaulyje 
Anglija paskutinė stojo į darbų, bet kolo
nizavime ji kitas tautas pavijo ir pra
lenkė. i

Anglijos galybė* augintojas

Sir Walter Raleigh yra rokuojamas 
Anglijos Imperijos įkūrėjas. Jisai išaugi

no Anglijos galybę ir praplėtė jos vieš
patavimų už jūrų.

Nuo jaunų dienų Raleigh mėgdavo 
klausyti apis jūreivių avantiūras tolimuo
se kraštuose. Jis buvo gabus mokyklose. 
Septyniolikos metų sulaukęs, jisai jau bu
vo savanoriu armijoj ir dalyvavo įvai- 
riuose mūšiuose Prancūzijoj.

Dar prieš pergalėjimų Ispanijoj Ar
mados būtent 1584 metais Sir Walter 
Raleigh savo lėšomis buvo išsiuntęs eks
pedicijų į Amerikų. Toji ekspedicija pa
siekė ir ištyrė dabartinės Virginijos pa
krantes. Vėliau Raleigh išrengė naujų eks
pedicijų ir eu ja vyko būrelis žmonių ap
sigyventi Amerikoj. Ekspedicija pasiekė 
No. Carolinos pakrantes. Kolonistai ban
dė įsistiprinti ant Roanoke salos. Kolo
nistų atsivežtas maistas išsibaigė anks
čiau, negu ant vietos pasigamino. Suvar
gusius išeivius sugrųžino Anglijos kitas 
naujų žemių tyrinėtojas Drake. Du metu 
vėliau Sir Walter Raleigh išsiuntė Ame
rikon tris laivus su išeiviais, kurių buvo 
apie 100 vyrų ir moterų. Jie apsigyveno

natorius buvo John White. Jo ištekėjusi 
duktė Amerikoj pagimdė dukterį, kuriai 
buvo duotas vardas Virginia. Tai buvo 
pirmutinis kūdikis, gimęs Amerikoj iš an- 
ghj tautos.

Netrukus gub. AVhite grįžo Anglijon 
atsivežti kai kurių reikmenų. Tuo tarpu 
Anglija rengėsi į karų su Ispanija. Tai 
gub. Wbite ir užtruko sugrįžti. Jisai tu
rėjo dalyvauti kovoje su Ispanijos Arma-

tį rūkyti taboką. Sakoma, kad jis pirmas 
Europoj pradėjo bulves auginti, bet is
toriški tyrinėjimai to nepatvirtino.

Kolonijų Pradžia

Anglijos kolonijų pradžia Amerikoj 
rokuojasi nuo 1606 metų, kai buvo įkur
ta Virginia Co. Pirmieji anglų kolonistai 
įleido šaknis Virginijoj. Vėliau Plymouth 
Co. pradėjo kolonizuoti vietas į šiaurę

da. Jo sugrįžimas susitrukdė keturiais į nuo dabartinio New Yorko.
metais. Po tiek laiko sugrįžęs į savo ko- Naujosios Anglijos kolonizavimas
lonijų, savo žmonių nerado nei pėdsako. 
Nerado nei jokio ženklo rodančio, kaip tie 
žmonės žuvo — ar jie badu išmirė, ar 
juos indijonai išžudė, ar ispanai išteriojo 
ar kaip kitaip nelhimingo galo sulaukė.

Prieš bandymų įsteigti kolonijų ant 
Roanoke salos Anglija užjūrėse neturėjo 
nei sprindžio žemės. Tos anglų pastangos 
įkelti kojų į Amerikų atsėjo $200.000. 
Tas milžiniškas lėšas padengė Sir Walter 
Raleigh.

Vėliau Raleigh vyko ir į pietų Ame
rikų, kur jisai Anglijai užėmė Guiana.

ant Roanoke salos . Jų vadas ir guber- Jisai Anglijon importavo indijonų papro-

prasidėjo ruo 1620 metų.
1632 melais lordas Baltimore įsteigė 

kolonijų dabartinėj Maryland valstybėje.
Kvakeris Penn įkūrė Pennsylvanijos 

kolonijų.
Minėtos kolonijos tapo įsteigtos labai 

skirtingų kolonistų, kurie vyko užjūriu 
labui skirtingais sumetimais.

Virginijos ir New Yorko kolonistai 
vyko užjūrin laimės ieškoti. Kiti atvyko 
tikybinės luisvės ieškodami: į Naujųjų 
Angliju atvyko Anglijoj persekiojami pu
ritonai, į Pennsylvanijų kvakeriai, į Ma
ry landų katalikai. (Daugiau bus}



A&tradienis, birželio 6, 1933
lff-8 t ...j* iitrrt ii t 5E5U9U

k,~ri .r *» • - •—*»»->•

Redaktorius

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

AVATERBURY, CONN. NAUJOSIOS. ANGLUOS ŽINIOS
3

Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,

AVATERBURY, CONN.

THOMPSON, GONN.
TAIP, DAR GYVI/

Kadangi praeitą, savaitę ne
buvo korespondencijos, tai ge
rbiamieji skaitytojai prašomi 
atmanyti, jog visi Šv Mari
os kolegistai išmirė arba lio
vėsi rašę. Anaiptol! Matot,

Bendrai, seimas kuo puikiau 
šiai pasisekė.

Seime, kaip jau minėta, da
lyvavo daug A. L. K. S. Org. 
narių iš įvairių kolonijų, ta
čiau, plačioje Amerikos žemė
je dar daug, taip, labai daug 
yra lietuviij katalikų-ių stu
dentų-čių, kurie-ios dar lig 
šiol neprisirašė prie šios kil
nios Organizacijos ir kurie-iuo gegužės 20 iki 28 dienos

uvo metinės astuonių dienų Aos ką tik praėjusiame seime 
•ekolekcijos. Tuo laiku visi bu nedalyvavo, Taigi, ypatingai

tokių narystė yra labai pagei
daujama.

aukojo mūs parapija. Antroji 
vieta teko lietuviams. Paskui 
išdalinta ir pavieniams dova 
hos. O svarbiausia tai, kad 
kitais metais visos parapijos 
vėl sutiko bovlyti mūsų al
leys’e. Visame AVaterbury’j 
yra daug kitij alleys, bet jie 
pasirinko mūsų.
Kunigo Benedikto Gauronsko 

Primicijos
Šv. Juozapo bažnyčioje bir

želio 11 d. bus gražios ir jau 
senai rengiamos kunigo B. 
Gauronsko primicijos. Tą die
ną atvyks iš Brooklyn’o kun. 
Jonas Balkūnas, kuris sakys 
pamokslą, Po pirmųjų iškil
mingųjų šv. Mišių bus ban- 
kietas primicijantui pagerbti.

sytojai norėdami išreikšti sa
vo “encore” taip plojo ran
komis, kad p. Gagnon teikėsi 
dar pagrot “Rąžančių” (The 
Rosary). Visa salė buvo p.
Gagnon muzikos sužavėta. Pa
sibaigus solo vėl pasigirdo 
sklandus orkestros instrumen
tų balsai. Šį kartą orkestrą 
atgrojo Gounod’o “Avių Ka- 
ralaiene” (La Reine de Saba),
Vedė p. Sakas. Pabaigus “La 
reine d e Saba” klausytojai 
meldė orkestrą dar pagroti ga
rsų Tčaikowskio veikalą “Va
lse dės Fleurs”. Orkestrą ne
atsisakė ir klausytojų prašy
mą išpildė.

Visam užsibaigus, Kolegijos 
Direktorius kun. Dr. J. Na
vickas, M. I. C., visos Kolegi
jos mokinių ir namiškių var- Birželio 11 d. vakare bus 
du padėkojo visiems orkestros lrnis parapijinės mokyklos už- 
nariams, o ypatingai p. G ag-baiga, arba “Graduation Eix- 
non. Šiam pritarti, visi esan- ercises.” 8-jį skyrių šįmet bai

J. A. Valstybiij kreiseris Indianapolis, kuris nuodugniai peržiūrėtas Pbiladelpbia karo

po susikaupę dvasioj, pertrau 
ję rašymą ir visokius kitus 
susinėsimus bei koresponden- j
eijas. Pirmas dvi ir pusę die-1 Kas laimėjo? Šv. Marijos i laivij uoste Jūrų sekretorio Swanson’o inspekcijai. Jei prez. Rooseveltas panorės jūromis 
nas misijas vedė misijonierius kolegijos Independentai. Sek-■ pasivažinėti, jam bus siūlomas šis kreiseris.

Laimėjo 18—5

L A. Biiblys, M. I. C., o pas- 
tui^nįsijonierius T. A. Pet- 

M. I. C.
sirdžiausiai ačiū abiems

madienį, gegužės 28 d. Švč. 
Marijos Kolegijos Independe
ntams teko lošti su Providen- 
c’o Vyčiais. Žaidimas prasi-

nrisijonieriams už jų pasidar-1 (^° (dienos taupymo lai- 
javimą ir savęs pasiaukojimą^)- Pirmu du žaidimo laiko-
įtvedimui sielų arčiau Dievo. 
Linkime jiems, ir visiems ki- 
iems misijonieriams, kuo ge- 
iausio pasisekimo jų kilniam 

darbe. Lai Dievas juos visus 
laimina ir teikia visų reika
lingų malonių.

Virgilijaus Draugas

tarpiu (innings) praslinko ir 
abu rateliai dar vis teturėjo 
po “0”, tačiau pabaigoj tre
čio Independentai pertraukė 
monotoniją gaudami 3 punk
tus. Vyčiai tuomet ketvirta
me laikotarpyj gavo 2 punk
tu ir vėliau žaidime dar 3 pu
nktus. Žaidimas toliau tęsės. 
Nieks nieko ypatingo nedarė. 
Tačiau ketvirtame laikotarpyj 
buvo nepaprastas įvykis. Jei 
kuris, ypatingai iš jaunesnių-

Verbickas. Indeferentams: B. 
Voveris ii' A. Jodka.

Žaidimo skaičius pagal lai
kotarpių buvo:

Vyčiai 00020030 
Šv. Mar. k. 00 3 16170
Kadangi sekmadienio vaka

re buvo suruoštas koncertas,

kartu su A. L. R^. K. Federa
cijos maldininkų ekskursija 
vadovaujant kun. Dr. J. Na
vickui, M. I. C., vyksta į toli
mą už jūrų kraštą — į Romą,

Koncertas
Sekmadienį, gegužės 28 d. į 

Šv. Marijos Kolegiją teikės 
atvykti pragarsėjus “Bruns- 
wick Augmented Orchestra”

Italijoje kur toliau mano tęs- iš Brockton’o, Mass. šios or-
ti savo kunigystės mokslus.

Visi Kolegijos mokiniai rei 
škia klier. Vincui J. Šauliui,

tai abiejų ratelių tvarkytoju , M. I. C., savo gilios padėkos 
sutarė nustot lošti pabaigus j žodžius už visa tai ką jis yra 

padaręs ir tuo pačiu linki jam 
kuo laimingiausios kelionės ir

Amerikos Lietuvių Katalikų
(Studentų Organizacijos 

II-sis Seimas

Gegužės 29 d. A. L. K. S.
Org. laikė savo II-trąjį seimą 
kuris Įvyko Šv. Marijos Ko
legijos rūmuose, Thompson,
Conn. Diena pasitaikė neper 
geriausia. Visgi privažiavo 
gan didelis lietuvių visuome-1 
nės vadų ir tautiškai susipra
tusių katalikų-ių studentų-čių 
iš įvairių Naujosios Anglijos 
miestų ir kitur, skaičius. Kai 
kurie iš toliau iš vakaro atvy
ko. Iš viso atstovų iš įvairių 
Organizacijos kuopų buvo 87 
neskaitant 8 centro valdyboje, 
o svečių 25.

Rytą atlaikyta iškilmingos 
šventos Mišios, kurias laikė 
buvusis A. L. K. S. Org. Dr.
ATadas kun. K. Jenkus iš So.
Boston, Mass., o jam asistavo 
kun. Kartonas iš New Britain,
Conn., diakonu ir kun. Lauri
naitis iš Brooklyn, N. Y. — 
subdiakonu. Gražų ir turinin
gą pamokslą pasakė AVater- 
burio vikaras kun. Kripas.
Per Ofertorium gražiai giedo- įaris yra pinnntinis vigoj gv 
jojdo “Išganytojau, išgirsk Marijos Kolegijos istorijoje 
m^^B’ studentas Balys Iva-
na^^n, akompanuojant Br.
J. Baniui vargonais, o Zagors- 
kytei smuiką. Po Mišių buvo 
suteiktas iškilmingas palaimi
nimas.

Pamaldoms pasibaigus ne
trukus buvo atidarytas sei
mas, perskaityti visi pasvei
kinimai ir prieš piet buvo pa
daryta seimo dalyvių nuotrau
kos.

Per seimą daugiausia buvo 
kalbama apie šios Organiza
cijos pagerinimo būdus ir prie 
mones. Buvo gvildenami ir ki
ti svarbūs klausimai. Seimas 
po trumpos pertraukos pasi
baigė apie 6:35 vakaro. Kai 
kurie dalyviai ir svečiai tuo
jau po seimo išvažiavo namo, 
o kai kurie iš tolimesnių mie
stų pernakvojo Thompson,
Conn. ir grįžo sekantį rytą.

aštuntą laikotarpį.
Svečiai

Birželio 1 d. į Šv. Marijos 
Kolegiją atsilankė keletas gar 
bingų svečių, kurių tarpe ra
dosi pralotas Krušas, iš Šv. 
Jurgio parapijos Cnicago, III.

jų, yra skaitęs ‘Baseball Joe’,'šiomis dienomis, Lawrence, 
“Frank” and “Diek Merri- Mass., kun> Pr> Jurui klebo. 
well knygas, tai gali čia gau- naujant Šv. Pranciškaus paro
ti paliūdijiino jog tokie daly- pija. švenčia trisdešimts metų
kai, aprašomi tose knygose, 
gali kartais tikrai gyvenime 
įvykti. Štai, Kavaliauskas, Se 
niauskas ir Aleksandravičius 
stovėjo ant maišų (bases) ir 
jau nuo pirmiau šiame laiko
tarpy.) buvo du negeri (outs). 
Atėjo metiko Dirsės eilė eit 
mušti svaidinį. Dirsė (kad tik 
neišgirstų) paprastai į svai
dinį nepataiko, bet nieks jo 
ir nekaltina perdaug — jis 
yra metikas. Visgi, šį kartą 
dalykai truputį kitaip ėjo. Vy
čių metikas buvo jam metęs 3

jubiliejų nuo parapijos įsikū
rimo. Šiuo tikslu didžiai ger
biamas pralotas Krušas ir at
vyko į Rytus. Būdamas šioj 
apylinkėj pralotas Krušas ne
aplenkė nei Šv. Marijos Ko
legijos. Studentai turėjo dide
lės garbės taipgi išgirsti ke
letą žodžių iš viršminėto ger
biamo Svečio lūpų.

Išvažiavo

Gegužės 30 d. klierikas Vi
ncas Šaulys, M. I. C. apleido 
Švc. Marijos Kolegiją ir išvy-

gero pasisekimo tolimesniame
Judomieji Paveikslai 

iš Lietuvos
“Jei pasaulyje yra kur nors 

gera širdis, tai ją rasi lietu
vyje”, pasakė tūlas garsiaka
lbis. Ir iš tiesų. Štai, pirma
dienį, gegužės 20 d., į kolegi
ją atvyko viena iš Hartford’o, 
Conn., šeima vardu Jenuške- 
vičiai. Su savim buvo atsive
žę visa kas buvo reikalinga 
judamiems paveikslams rody
ti. Ir viskas taip moderniška 
buvo! Rodant įvairius Lietu
vos vaizdus buvo pačio žmo

svaidinius (balls) ir 1 suki- ko į AVaukegan, III., atlankv 
mą (strike). Metikas vėl pasi-'tų paskutinį kartą prieš plau- 
ruošęs paleido svaidinį ir oi, kiant per plačiąsias jūras sa-
oi, oi!! Dirsė, taipgi pasiren
gęs, kad rėžė pilnai į svaidinį 
pataikydamas numušė kažin 
kur į dešinį lauką (right field) 
padarydamas “home-runs”,

vo brangią motinėlę, brolius 
ir seseris bei pažįstamus. Kl. 
Vincas per praeitus metus Ko

kestros vadovas yra p. Raoui 
Gagnon, žymus muzikas, pra
ncūzas. Jam padėjo vadovau
ti garbės vadovas p. Povilas y. , , .° , ,v .. ,sios orkestros asmenims uz daF. Sakas pasižymėjęs savo mu 
zikališkais gabumais lietuvių

tieji smagiai ir ilgokai paplo
jo rankomis.

Nuoširdžiai aciu visiems

Šv. Roko bažnyčios, Brockto- 
n’e vargonininkas. Iš viso or- 
kestroj randasi devyniolika a- 
smenų, kurie jau gerai išsila
vinę muzikos srityj, kaip bu
vo iš jų griežimo pastebėta.

Koncertas prasidėjo truputį 
po šešių vakare. Pirmiausia 
griežė gražų Sigmond’o Roni- 
berg’o veikalą vardu “Stude-

vimą tokio didelio ir gražaus 
koncerto.

Linkime Bruns\vick’o orkes
trai viso ko geriausio!

Eduardas B ule vi čius (L. K.)

gia daugiau kai 100 mokinių! 
Iškilmės bus bažnyčioje. Dip
lomus įteiks gerb. klebonas 

kun. Valantiejus. Pamokslą sa 
kys kunigas Balkūnas.

WATERBURY, GONN.
Gegužės 29 d. vakare viso 

AVaterbury’o miesto parapijų 
bovleriai susirinko į Šv. Juo

nių Karalaitis” (Student Pri-’zapo parapijos salę pirmutinei 
nce). Orkestrai vadovavo pats bendrai vakarienei ir pasilink 
p. Gagnon. Pabaigus griežti
“Studentų Karalaitį”, sekė
smuikos solo, kurią griežė p-lė 
Adelė Zagorskvtė; pianino a- 
kompanavo p. Povilas F. Sa
kas. P-lė A. Zagorskytė savo

gaus per mašiną balsu visa užduotį kuo puikiausiai išpil
aiškinama ir apsakoma. Per 
ištisą laiką buvo pritaikinta 
muzika. Visi esantieji namiš
kiai ir likusieji seimo daly
viai labai buvo sužavėti pui
kiais Lietuvos vaizdais. Tai 
dar pirmą kartą ką teko ma-

dė. Iš tiesų nėra ko stebė
tis, kad lietuviai laiko sau už 
garbę turėti tokią gabią mu
zikos srityje lietuvaitę. Lin
kime jai kuo geriausios klo
ties ateityj.

Po solo orkestrą savo har-

sminimui. Pasakyta daug gra
žių kalbų. Valgiai buvo tikrai 
vokiški. Skaniai pavalgę pasi
linksminę skirstėsi. Iš viso at
stovauta 12 parapijų. Italai 
laimėjo gražią taurę, kurią pa-

Šįmet AVaterbury katalikų 
aukštesnes mokyklas (High 
Schools) baigs šios lietuvai
tes: N. Plangiūtė, E. Ališaus
kaitė, E. Ramanauskaitė, T. 
Zailčiūtė, A. Jarmaliūtė, E. 
Mačiuliūtė, J. Lavinavičifltė, 
K. Romanaitė, O. Dovydaičifl- 
tė, K. Kalinauskaitė, E. Igno- 
taitė, M. Stokniūtė, J. Stulgi- 
nskaitė, M. ATtkauskaitė ir J. 
Karpiūtė.

Be šių, šįmet baigiančių lie
tuvaičių, lanko ir daug dau
giau lietuvaičių, iš kurių tar
po daug priklauso mūsų AVa
terbury’o 8 kp. Amerikos

(Tęsinys 4 pusi.)

tyti judamuosius paveikslus iš Imoningais aidais atgrojo 
Lietuvos akompanuotais muzi- S(-liubert’o “Neužbaigtą Sim-
ka (rnovietone). Pp. Jenuške- 
vičiai prižadėjo ateinančiais 
metais vėl parodyti paveiks-

k-gijoje buvo anglų kalbos mo- l'US “*ipgi iS Lictuvos’ bet -i“" 
kytojumi. šalia Mo užsiėmo."’ 8" movlel°”e “k ™ P1'™

daugeliu kolegistų reikalais.
Buvo gerbiamo Direktoriaus

Beje, tai buvo pirmas “home- 
runs” kuris kuomet nors bu
vo išmuštas ant Kolegijos že
mių. šalia Dirsės, kapitonas 
Ivanauskas išmušė du trimai- 
Jšius (three base hit) ir vieną 
dumaišį.

Vyčių ratelis susidėjo iš se
kančių asmenų: SS. Rudis, C. 
Miciūnas, 1B. Verbickas, C.F. 
A’asiliauskas, 3B. Kairys, L.F. 
Butkevičius, 2B. J. Balkus, R. 
F. Uraikas, P. Baravykas.

Independentų ratelį sudarė 
sekantieji: C.F. Sabaliauskas, 
R.F. Baltrušaitis, C. Kacevi- 
čius, S.S. Ivanauskas, 3B. Bo- 
binas, 2B. Kavaliauskas, 1B. 
Seniauskas, L.F. Aleksandra
vičius, P. Dirsė.

Pavaduotojai (substitutes) 
— Vyčiams: V. Balkus, A. 
Aaitkūnas, AV. Kairys ir L.

kun. Dr. J. Navicko dešinė ra

vi taphone,

Ačiū Jenuškevičiams už at
vykimą į Kolegiją ir parodv-

nka. Prisidėjo prie įvairių A. mą neapsakomai gražų pavei- 
L. K. S. Org. 1 kuopos sekei- į kslų. Tikimės, jog tikrai mus 
jų, ° ypatingai prie spaudos neaplenksite ateinančiais me- 
sekcijos apsiimdamas būti die- tais! Taigi, dar kartą ačiū!! 
nrašeio “Draugo” korespon- jo moksle.
dentų vyriausiuoju. Daugeliui P- Vaičaitis (L. K.)
kitu kuomi taipgi gera yra- -----------
nuveikęs. Štai, birželio 15 d. i PLATINKITE “DRAUGĄ”

foniją” (The Unifinished Sy- 
mphonv) vadovaujant p. Sa- 
kui. Po “Simfonijos” orkes
trą išpildė parinktą Overtūrą. 
Šis visiems labai patiko ir pa
darė didelio įspūdžio. Čia į- 
vyko trumpa pertrauka-

Už kelių minučių vėl orkes
trą susėdo ir pasigirdo “Din
gęs Kontinentas” (Atlantis) 
garsus Safranik’o veikalas. Po 
“Atlantis” buvo kofnetos so- 
los, kurią išpildė pats orkes
tros vadovas p. Gagnon, tik
ras muzikas. Pabaigus jam 
“Venecijos karnivalą” klau-

DIENOMIS Į
f LIETUVĄ

GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

BREMEN-EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti žalimais garlaivio

Bremerhavene užtikrina patogiausią kelionę / 
LIETUVĄ.

Pirkite laivakortes dabar savo giminėms Euro
poje, kurie rengiasi aplankyti Pasaulinę Cbica
gos Parodą sekamą vasarą.
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Raadolph St. Chicago
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—5

Mr. Stanton

Had Evidently 
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Automobile* 

to Women 

Before So Thi*
Sale la About 

Gocbed!



D R X n G X s Antradienis, birželio 6, 19.33

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
WATERBURY, CONN.

to represent the primitive A- the existenee of their lang- leave you to draw your o\vn 
ryan speech”, and with Dr. uage, the 50 years of the mos t’conelusions as regards the O- 
Ripley: “Lithuanian is the thorough Russifieation period rigin and Cradle of the Aryan 
most urcliaic member of the when to possess or read, or Kace. The ahove ąuoted scien-

Lietuvių Studentų 
jos kuopai. Linkime visoms 
prasimušti aukščiau ir visuo
met likti lietuvaitėmis!

orgunizuci-

origin of the Aryan Raeef’)
From the perimai of other great Ar>'un or infleetional loan or borrow a Lithuanian tirts and philologists have not

\vorks 1 have also learned that fanii|y- Standing betvveen Slav hook, pamphlet or publieation,'realised a definite, eonelusive 
t liet e are other reasons to 
plaee the birth-plaee or cradle
of the Aryans in the Lithua-Į Reverend Readers, I

Kaip pernai, taip ir šįmet 
C. L. C. turi savo vasaros spo-, 
rto sųstatų. Tai yra golf, tėti 
uis ir baseball. Pirmosios ru 
ngtynės jau prasidėjo, 
šeštadieni nevbritainieeiai su
pliekė vaterburiecius 7-4. Tai 
buvo labai įdomus 
tik
<dė lošimų. Neužilgo turėsi-

and Teutonic it is more pri-vvas a heinous critne in Impe- ot suffieiently cogent solution, 
mitive than either.” rialistie Russian eye,.... despite neither have L That is not

all tliis and other cuniulative’the work of one article such 
of the enemies of the as this, būt the work of

per-,
nian region. \Ye again permit Įtaps may presume that 1 have 
the pen of Dr. Bender to re-Įopened up a new avenue of 
mind us: “lt is dear that the understanding about our great 
primitive liome of the Indo-į Aryan Rače. Regardless of 
Europeans mušt have been a who are the primitive Aryans,
honev-land and a land in įt is interesting to note that

i • i i „ .i „„j,, i i«. :. I r i. e i and such men as Dr. Bender,vvlucli Jionev abounded. lt livery favorable proofs have m . . ’
, v .interesting to note that losimas,

efforts
Lithuanians and their classic'troops of scientists in every 
tongue, they have (only with 1‘ield. And I trust that some
the Providence of God, it se- day in
ems.... perhaps at the most 
earnest prayers of Philologists

is' verv _ __ ___ _
vvhik^been advanced and that the ’

our own lil’e time the
real and sole solution will be 
reacliei}.

Vyrai — Atyda!
Štai yra specialis pranešimas, kuris 
bus Įdomus kiekvienam vyrui, kuris

Į pasiekė “viduramži” lr jaučia relka- 
I liagiųnų tam tikro gaivinančio TO- 
' NIRO. Kad suteikti galimumų tūksta
nčiams, kurie dėl k-okios nors prie
žasties atidėlioja užsisakyti

Nusa-Tone
ANELĖ DRIGGOTT
Po tėvais Cevelaitė

Mirė birželio 4 d., 1933*111., 
8 vul. ryto, pusės amžiaus. Ki
lo iš ltygos miesto. Atneriko- 
je išgyveno 26 metus.

i’aliko dideliame nuliudime 
dukterį Antaniną Iwanowski. 3 
sutins: Juozapų, Ignacų lr Ste
ponų; 3 marčias: Gigų, Koše 
ir Elizabeth ir jų šeimynas ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hormitage Avė. laidotuvės į- 
vyks trečiadienį, birželio 7 d., 
iš Eudeikio koplyčios 8 vai. 
bus atlydėta į Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje į- 
vylts gedulingos pamaldos už 
velionės sietų, i’o pamaldų bus 
nulydėta j šv. Kazimiero kapi
nes’.

Nuoširdžiai kviečiame vėsus 
gimines, draugus-ges ir pažysta
mus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Sunai, Ma
rčios lr Giminės.

l-aidotuvėms patarnauja gra
borius J. E. Eudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

tiesiog nuo distributorių. šį Gydyto
jaus preskripcija dabar parduodama 
visose vaisttnyčiose. Vienas Doleris 

i už mėnesio treatmentą — bukite sa- 
' vinu gaukite butelį šiandien — ga
rantuotas.

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

Schrader, Ripley,
.. . , ..7 4,7,7 niead has been supplanted by ąuestion is being daily medi-' Kant’ Balmont, For-
lietus karts nuo karto tru- . . r , tunatof. Sauervvein and a lnn«-įbeer or vvine, almost every- tated upon by our ripest scho- įuuaiU1’ o»«erwein anų a ion„ (

Svhere else, it is štili knowa lars. No small wonder then ho8‘ “f 0th':r8) Im'"'rvwl «»•*«•!dienraštį “Draugų” 
(to the Lithuanians, vvho are jin the face of the Aryan

lie, kaip ir pernai, savo nieti-
nę
d.,

Skaitykite ir platinkite

“ Field Day’’. Birželio 1S 
Hartforde bus C. L. C. ber- 

taininis susirinkimas, kuris 
nutars, arba paliks komisijai 
nutarti, kur ir kada turėsimo

U VARTOK WELDONA TABLETI 8

Aptiekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių "History of Rhe- 
umatism” dykai. Kreipkis į:

WELDONA CORP.
Desk 8, Atlantic City, N. J.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This is a Famotis Vlvanl Sėt 
cludes face powder, JI.00; Rouiį 
Tlssue Cream 11.00, Depilator 
Faclal Astringent JI.75. Bath S 
Toilet TVater JI.25. Perfume J2.7S. 
llantlne 76c, Skln Whltener 75c. Totai 
Value J12.00. Speclal prlce, JI.97 for all 
ten plecea to Introduce this tina.

Vardas ....................................
Adresas ....................................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

tongue in its pristine puritv. 
s i They sūrely deserve credit 

for this and the intellectual
Morld should sympathise vvith
every effort of the Lithuani-

XT ,, ans or otliers to preserve forNo small vvonder that Kant the .... x, x •
, t,, ., , • • x , x, x x, al‘ tune that precious andeven to-Pliilosopher msisted that the 

day is being used as a drink Lithuanian language of all^’. 1&n^e an£ua8e’ 
aniong the Lithuanians every- languages should be preserv- I have traniped more terri- 
vvhere, especially in Lithua-i ed because it liolds the key tory than had been anticipa- 
nia. And now from the šame to the enigmas of history and ted būt I sincerely liope my 
source we vili serve this t i-j language. No small vvonder article, to some at least, has 
tanic bit of evidence: “And!then that European scholars not been boresome or mono- 
vitliin this plain lived the jtread the inarshes and swamps tonous. If it vili stimulate an 

į Lithuanians vho have preserv-jot Lithuania with their ruh- interest in tliings Aryan, I

ori
m other tliings. too, tenacious Jgin and the wliole history o. 
of the Indo-European past. į the Aryan Rače that the Lith- 
Apparently they have preserv- uanian language shoulders 
eil botli the name and drink such paraniount importance,

savo, kaip ir pernai, labai nu- Į 
sisekusių “Field Day”.

įas thev vvere thousands
years ago.” Mead

NEW BRITAIN, GONN.
PRIMICIJOS

Birželio 11 d. Hartford’e ir
Bridgeport’e bus lietuvių, jau
nų kunigų primicijos. Tai bu3;®d more faithfully than anv ber boots on, hunting for elnes Hiall feel that all these com-j 
kun. Vincento Ražaičio primi-! other people on eartli the and Solutions to all these que- munings of mine with the ce- 
cijos lietuvių Šv, Andriejaus ' htnguage and the cultural po- stions through their seemingly lebrated doctors mentioned a- 
bažnyčioje. Pamokslų sakys
vietinis klebonas kun. A. Va
škelis. Paskui namuose bus 
svečių ir giminių priėmimas 
jauno kunigo. Kun. Vincentas,

sition assumed for the pre-j sole medium, the Lithuanian bove, sliall not have been sel- 
historic Aryans. Not a scin- language. Tliank God, the Li- fishly utilized bvt very liappi- 
tiila of evidence... historic or tliuanians, despite the extrein- ly and beneficientiy presented
linguistic... has been produced ely harrowing vicissitudes of to my reading public. And I 
to indicate that the Lithua

kaip ir kunigas Plikimas, iš | nians

remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 

kurie garsinasi jame.

A. A.
POVILAS MAROZAS

Hartford, Conn. mokslus bai
gė Rochesteryj, New York.

HARTFORD, GONN.

have ever stirred from 
their present divelling place 
since Indo-European tiines.

, Indeed, it has been made very 
, probable on the ground of 
jlinguisties, natūrai science and

----------- 'geography that the Lithuani
Kun. A. Plikimo primicijos 'an stock has dwelt in its pres- 

bus lietuvių Šv. Trejybės baž- 'ent position for at least 5,000 
nyčioje birželio 11 d. Kunigas /years, vliicli would approsi- 
Plįkimas priklaus*© prie So. mate the duration of the Indo- 
Carolina diocezijos ir tenai European period, so far as it 
darbuosis Kristaus vynyne. į§ known. There is perhaps no 

Mokslus baigė Rochester, New :other part of Indo-European

VAŽIUOJANČIU I UETUVA 
DĖMESIUI

Netikėtai mirė bi'rželio 4 d., 1933 m., 1:15 vai. .ryto 22 metų 
amžiaus. Gimęs Pittsburgh. Pa.

Paliko dideliame nuliudime tėvų Karolį, motinų Teodorų, bro
lį Steponų, seserį Gnu, dėdes Petrų ir Jonų ‘Murozus, dėdieaię 
Elzbietą, gimines, pažįstamus į'r draugus.

Kūnas pašarvotas 2343 S Leavitt St. I,aidotuvės jvyks ketvir
tadienį, birželio K d., iš namų 8:30 vai. bus atlydėtas į Aušros 
Vartų parapijos bažnyčią, kurioje į\yks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazi'.niero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir pažystamus- 
mas dalyvauti šiose laidotuvė-se.

Nulindęs $ėvas, .Motinu, Brolis, Sesuo, Dėdės, Dėdienė, Gimi
nės, Pažįstami ir Draugai.

I.aidotuvms patarnauja graborius Lachavlčlus ir Sunai. Telefo
nas Ganai 2515.

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

tr kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 15c., 60a,
11.00.žemo
FOR SKINI iRRiTATlCMS

York.

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

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

Netrukus išeina šie gražūs ir patogūs laivai: Bir- 
želio 15 d. “Aąuitania”, birželio 24 d. “United States”, 
birželio 29 d. “Berengaria”, Liepos 3 d. “Gripsholm ”
ir daugelis kitų laivų.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų j Lietuvų ir visus 
pasaulio kraštus.

AA
predecessors. ” 

Judging thenIJL1VAJ. from these 
levidences we liave put before

________ ‘ your eyes and also from other
Kun, B. Ryboko primicijos! points such as the drink of 

birželio 11 d. lietuvių šv. Ju-;n-ead, the kimi of utensils and 
rgio bažnyčioj. Kun. Pankus, į Instruments, animals that 
turbūt, sakys pamokslų. Ku- found universal and particul- 
nigas Benjaminas priklauso ar favor with the earliest In- 
Maine diocezijai ir tenai dar-1 do Europeans and also the 
buosis. Mokslus baigė Balti- fact that the primitive Aryans 
more, Md. sykiu su kun. Gan- ,were herdsinen not fishennen, 
ronsku. and a's0 the strange antiąui-

Visiems jauniesiems Kunigą- intactness and infleetional 
linkime geriausios kloties į characfer of the Lithuanian 

language.... may we not with
some reason conclude with Dr.i.lliaac Taylor that “the Lith
uanians have the best claim

BRIDGEPORT, GONN.

ms
Kristaus darbe!

THE ORIGIN OR CRADLE 
OF THE ARYAN RAGE

By Rev. J. J. Kripas

(Pabaiga)
The above q uotai ions were 

deri ved mainlv from anthropo- 
logical and philological ex 
perts and specialists. These 
Sciences contribute a great 
deal and at this point I com- 
mence to feel the hieaning of 
that enigniatic statement of 
Kant The Pliilosopher when 
he said that the Lithuanian 
language should be preserved , 
above all otliers as it alone 
possesses the key to the enig
mas of history and languages į 
(and might I not say all ‘the
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JUOZAPAS KALEDINSKAS

Mirė birželio 3 d., 1933 m., 6 vai. vakaro, 42 metų 
amžiaus. Kilo iš Kauno apskr., Karmėlavos parap., 
Neveronių kaimo. Amerikoje išgyveno 22 metus.

Paliko dideliame nuliūdime motinų Magdalena, bro
lius Kazimierų ir Jonų, seserį Zuzanų ir švogerį Pet
rų Suržickus, brolienes Kunegundų ir Anelę, o Lietu
voje seserį Teklę ir švogerį Stanislovų Talkevičius 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4433 So. Fairfield avė. Chicago, 
III. Laidotuvės Įvyks trečiadienį, birželio 7 tl., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas i Aušros N artų bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai užprašome visus gimines ir pažįstainus- 
mas dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Eroliai, Sesuo ir Švogtris.
Laidotuvėse patarnauja graborius Marijonų Kole

gijos Garbės Rėmėjas S. P. Mažeika. Telefonas Yards 
1138.

ALEKSANDRAS
PARSKAUDAS

Mirė birželio 4 d.. 193 3 m.. 
12:30 vai. ryto, pusės amžiaus. 
Kilo iš Tauragės apskričio, Kal
tinėnų parapijos, šakių kaimo.

Amerikoje išgyveno 22 met.
Paliko dideliame nuliudime 

seserį Domicėlę Lekavičienę, 4 
sesers dukteris: Juozapi'nų, Ste
lių, Aliciją, ir Marijonų, sesers 
sūnų Juozapų, pusseserę Ievų 
Juozaitienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
HeAnitago Avė. laidotuvės į- 
vyks ketvirtadienį, birželio S 
d., iš Eudei'žlo koplyčios 8 vai. 
bus atlydėtas J Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bup 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame vfs 
gimines, draugus-ges ir pa 
tamus-mas dalyvauti šiose 
dotuvėse.

Nuliūdę: Sesuo, Sesers 
kai, Pusseserė Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja o... 
borius J. F. Eudeikis. Tele 
fonas Yards 1741.
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Antradienis, birželio 6, 1933 B K A U B A S 5
LIETUVOS VALSTYBĖS 

KONSERVATORIJA

kor savo raštuose prisiininda- tiems menams 
mas, kad Trakuose Kazimie
ras Jogailaitis (1492 m.) turė-

(Tęsinys iš 2 pusi.)
buvo steigiamos mokyklos ir t'i tvirtina pasiremdamas už- 
jose mokinama giesmių

tarpti. Gale i yra labai susiję su mūsų mu- 
XIX šimtmečio iš turtuolių (zikalinių pajėgų vystymosi, 
rūmų pradeda tuos menus Nors jų mokyklų-orkestrų ve- 

jęs 80 žmonių, kurie laike pie- • miestų, valstybiniai ir priva-1 dėjais nebuvo pasaulinio ma
tų klarnetais griežę. Kirkoras tus teatrai ištraukti, pradeda sto muzikai, bet jie buvo vi- 

viena po
c|10. rašais keliautojo de’Lannoy

27 BEPROČIAI LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

ARIOGALA. — Paskutiniu ■
i*. i* i • • i • i i 'Ofiso: Tel. Calumet 4039taikli apylinkėj atsirado is Tei. Hemlock «2«e
žinkur daug tepročių. Vienų

jųkitai atsidarinėti si akademikai, ir jų buvimas i me tik Ariogalos miestely 
speciales muzikos mokyklos, Lietuvoje paliko savo žymes, yra apie dvidešimtį, daugiau

sia žydų tautybės, ilvti septyralo; jėzuitai net turėjo prie (1386—1442) ir Venecijos pa- savaimi turtuolių rūmų teatrai j Bagdono Oginskio muzikos 
mokyklų instrumentalę muzi- siuntinio Kantarini kurie tais piadeda pamažu nykti. Ka- mokykla buvo įsteigta 1872 m. 
kų drauge su vokale bažny- laikais lankėsi pilyje. Kad tie daugi ne visuose kraštuose Rietave (remiantis J. Kalvai 
Čioje pamaldi] metu dalyvau- niuzihininkai būtų buvę visi Į vienkart tai atsitinka, todėl čio biografijos daviniais, pri 
jančia muzika jėzuitai užlai- v*en tik iš užsienio pargabena- tenka kitur vėliau su tuomi puola įsteigimas 11874 m.) re-.'; 
kė Kaune po savo įsikūrimo lnb sunku tikėti. Nors neturi-J susidurti. Taip atsitiko Lietu-jnianties suteiktomis žiniomis LIETUVIAI

(1642 m.) “kuri visados gra- me aP*e buvusias tais laikais,voje su didžponiais. Minėtini: buvusių ten pirmųjų mokinių.' 
jijo per dievmeldystę”. (“Ži- muzikos mokyklas smulkių ži-(kunigaikščiai Oginskiai — My
nyčia” Nr. 2. 1900 m.). To- n*’b bet sužinome, kad kolas Plungėje, Bagdonas —

Kadangi įdomu žinoti smulk
menos apie mokyklų, tat čia,

kios tai rūšies sutinkame pi- kokia tai muzikos mokykla, Rietave; grafas Przezdzieckis remdamasi surinktomis žinio- 
rmutinės niuzikos mokyklos Karaliaus Zigmonto Augustoj— Rokiškyje; Montvila — Vi mis, bendrais bruožais trum- 
vystvmosi Lietuvoje. Neturint (1529 1572) laikais, Vilniuje lniuje ir kiti.

Visi išvardytieji didžponiaismulkių žinių apie tų luikų ^uvo> nes apie tai randame 
muzikos vystymosi Lietuvoje, ^Iaas Pas Narbuto (T. IX.): 
sunku nustatyti tikrų vaizdų, “skaitlinga muzikos mokykla, 

Vilniuje, prie pilies rūmų, bu
vusi išlaikoma”.

poje sutraukoje paduodu. 
(Daugiau bus)

GRABORIAI:

ui bastosi po kaimus. Žmo
nės stebisi ir nežino kur tuos 

I nelaiminguosius dėti.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 4-8 vai. vak. 
Kczldcucijos Ofisas: 2056 W. ttOUi St.

Valandos: I#—12 ryto 
Seredomls lr Nedėllomls pagal sutarti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1440 SO. 40th CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. ir l’ėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
ruiu-d., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Phone 
Prospect 1024

Rea. and Office 
28(9 So. Leavltt St. 

Canal 0708

DAKTARAI:

Tel. LAFAYETTE 1067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(PrU Archer Ava netoli Ksdsle)
Valandos: nuo I Iki S vaL vakaro 
■eredomla lr nedėllomla pasai 

■u tarties

Tel. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

8 to 8 and 7 to 0 P. M. 
Sunday by Appolntment

Žinome iš istorinių užrašų, 
kad Lietuvos kunigaikščiai tu
rėjo didelius orkestrus siekia
nčius arti 100 griežikų. Ne
galima tikėti, kad minėtos 

nmkyklos būtų muzikininkus 
^^^^9ošu>ios. O muzikininkų 

turėta visoje Lietuvoje 
gana daug. (Jaroszewicz. Ob- 
razy Litwy). Greičiausiai jie 
buvo traukiami iš užsienio, y- 
pač iš Čekoslovakijos ar kitų 
Vakarų Europos valst., kurie 
su valdovų ir pasiuntinių svi
tomis apsčiai atsilankydavo

Vilnius daug kartų degęs, 
savaimi degė ir nyko muzi
kos mokyklos, prie to dar li
gos ir epidemijos joms daug 
pakenkė. Šiaip ar taip, Vilnius 
buvo muzikos lopšys Lietuvos 
žengiančiajai pirmyn bajori
jai, nes kiti mažesni žmonių 
centrai nebuvo tokie dideli ir 
pritaikinti svetimtaučių apsi
lankymui Lietuvon kaip Vil
nius. Savaimi, iš Vilniaus tos 
rūšies menas plėtėsi po visų

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopiglaualu. 
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 1111 arba 2618 

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Bl.
TEL. CICERO 8927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubilins visokiems 

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, UI.

PHONE GROVEHILL #027 
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.

Trečiadieniais lr sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEW1CK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

8869 80 VVESTERN AVĖ. 
Chicago, Ui.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredom/s). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarnlnkais 

ir Ketvergais 
Rez. Tel. Hyde Park 3305

HEMLOCK 81(1

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 VVest Marųuette Road 

VALANDOS:
0 iki 12 ryto: 7 Iki 0 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea 8468 8. MAPLEWOOD J VE. 

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėliojo pagal sutartį

pas Lietuvos kunigaikščius. Lietuvų, ypač. kuomet vienuo
Orkestrus sutinkame pirm tų 
(šv. Jono bažn. m.) mokyklė
lių buvimų. Vilniuje skamba 
muzika organizuotai orkest
ruose: laike bažnytinių eisenų 
dalyvaudavo amatninkų cechai 
su būgnais, ginklais ir muzi
ka (Wilno T. I. III Kraševs
kį) ; 1515 m. Mikalojus Rad
vila, Vilniaus vaivada, nežiū
rint jau Lietuvos ir Lenkijos 

. valdovo — karaliaus Zigniun- 
tc iškilmingumų — į valsty
bių suvažiavimus imdavo su 
savim “šimtų muzikininkų, 
brangiuose aziatiškuose rūbuo
se pasipuošusių” neskaitant 
šimtus kitų valdininkų (Dzie- 
je Narodu Litewskiego” T. 
Narbutt. T. IX.); atsilankant 
Maskvos carui Jonui į Vilnių 
1562 m., taipgi buvo su muzi
ka sutiktas (AVilno, T. I. Kra
ševskį) ; 1636 m. laike mokyk
los švenčių iškilmių Vilniuje 
griežė vakare karališkas orke
stras, taip pat bažnyčiose bu
vo griežiama orkestrais Did
žioje Savaitėje ir per Vely
kas (Wilno. T. III. Kraševs-

- k i), o taip pat buvo Vilniaus 
miesto Rotužės bokšte Tėvų 
P»azilijonų orkestras organi
zuotas (1731 m.) ir ten griežė 
šventadieniais ir per didžiau-

^Mdas šventes — Velykas — 
HMionėms laisvinu pasiklausv-

(1661 m.) Kad vienuo
liai Lietuvoje kėlė instrumen- 
talį menų, rodo sekantis pa-

- vyzdys: įvažiuojant į Vilnių 
kunigaikščiui Karoliui Radvi
lai, Vilniaus vaivadai, 1763 
m. visur buvo vienuolių-kar- 
melitų, bazilijonų, jėzuitų šv. 
Kazimiero ir Akademijos — 
su pasveikinimais ir kapelų 
garsais sutikti. (Kraševskį Vi
ino. T. IV.). Matyti jau tais 
metais buvo gana daug mo
kyklų ir mokiniai sudarydavo 
minėtų vienuolynų orkestrus. 
Bet ar tie mokiniai tais lai
kais sudarė tuos orkestrus, 
kuriuos turėdavo Lietuvos va
ldovai, tenka abejoti?! O kad 
Lietuvos kunigaikščiai turėda
vo didelius orkestrus nuo se
nų laikų, liudija istorikas Kir-

lynai pradėjo steigti mokyk 
las. Kadangi dėl stokos vie
tos neįeina į šį rašinį nuodug
ni studija apie visas smulk
menas liečiančias niuzikos mo 
kyklų kūrimosi pradžių Lie
tuvoje, tat pereisiu prie tos 
epokos mokyklų, kuri mums 
yra artimesnė ir turi šiokį to
kį ryšį su dabartine Konser
vatorija.

3. Dalinai susipažinę su se
nųjų laikų niuzikos stoviu, 
bus lengviau suprasti artime
snių laikų tikresnę niuzikos 
b6klę.

XVIII ir XIX šimtmečiuo
se muzika vystėsi Vakarų Eu
ropoje vienuolynuose ir tur
tuolių dvaruose. Vienuolynai, 
dar prieš tai pradėdami kon
trapunktų vystyti, davė pavy
zdį didžponiams vystyti ope
ras ir baletus užlaikyti su di
deliu skaičiumi muzikininkų, 
nors jie to nemanė, jie visų 
tai turėjo dėl pramogų. O ka
dangi vadais tų vienatų būda
vo pasaulinės garsenybės, tat 
buvo geriausia proga minė-

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko

plyčia dykat

3307 Auburn Avenue

TEL. REPUBLIC 8340

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
666 W. lHth St. Tel. Canal 8174

Chicago, III.

Boulevard 7(89
Res. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET 
Tel. Roosevelt 7532

DR MARGERIO

PRANEŠIMAS
i Persikėliau t erdvesne lr patogesne 

vietų
| 4325 80. HALSTED BT.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų li

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 Iki 12

Phone BOULEVARD 8488

DR. M. T. STRIKOL'IS
(M. D.)

Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

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

DR. G. Z. VEZELIS
DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Ofiso lr Rea. Grovehill 0617
8917 S. Washtenaw Ava

DR. J. J. SIMUNAITIS
gydytojas ir chirurgas 

2423 West Marąuette Road 
▼at: 2-4 lr 7-9 vaa. Ketv. 0-11 ryto 

Nedėlioj susitarus

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

TeL Lafayetta M 7 2

J. Liulevičius
Graborius

lr
Balsam uoto Jas

Patarnauja Chi
cagoje lr aplelln- 
Uje.

Didelė tr graži
Koplyčia dykai

80*2 Ava.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDSJAS
1646 WEST 46th STREET

Tai. Boulevard 82*2—2812

Tet. CICERO 208

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavlmaa 
galimas už 808.0* 

KOPLYČIA DYKAI
1344 & ŠOU Ars, Cicero, Ūt

Seniausi Lietuvių Graboriai Chicagoje
Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.

Nežiūrint kur gyvenate musų yputiškus, ištikimas 
patarnavimas visuomet prieinamas už 

NAUJA ŽEMESNĘ KAINA.
Kiekvienam pagrabul musų koplyčia su vargonais 

dyka/. Nuliudimo valandoje nepamirškite 
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musif 

patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

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

PAVLAVBIfl UNDERTAK1NG CO:
INCORPORATED

Henry W. Becker
(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis nl aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame 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 pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
IMI Šermenų. Pasaukite BUDRIKĮ pirm negu kreip- 
■ttia kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dtdyata Ofisas

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

' h*
LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemfmo. nervuotu- 
nio, skaudamų akių karštį. Atitai
sau trumpų regystę ir tolimų re
gystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus 

kaino*pigesnės, negu buvo. 
pigesnės, kaip kitų.

Musų

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

Phone Boulevard 7042

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

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

Seredomls ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47tb Street

Vai.: nuo 0 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Canal 02 57 Kės. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS ,
Gydytojas ir Chirurgas

1821 soutk halsted street 
Rezidencija 6600 t>o. Artes.au Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Tel. Canal 8122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampa* Leavltt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Road
arti Westem Avė. 
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tik susitarus
2422 W. MAJttiUETTE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Tel. Ofiso Boulevard 8918-18
Res. Victory 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 8:30-8:80

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

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

Kampas 31st Street
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v.v.
Nedėliomis fr šventadieniais 10—-12DR. CHARLES SEGAL

Perkėlė savo ofi'są po numerin

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telefonas Midvvay 2880

Res. Phone Office Phone
Englewood 6841 Wentworth 1008

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

Vai.: 2-4 lr 7-0 vai. vakare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDOS:

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

Office: Rea:
Victory 2284 Beverly 0081

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

Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M. 
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago, Iii.
Phone: Hemlock 8700

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

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 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

©
PER 26 METUS NF.MTTRIITT 

KAIP U iKlSENfc.lt SI 08 Ir MEfftGYDOMOS JOS YRA 
Speelališkal gydo ilgas pilvo. plAučtų, inkstų lr puslėB, užnuodljlmą krau
jo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų lr išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykat. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo S—8 valandai vakare. Nedėllomla nuo 11 ryto iki 1 vai. 

4200 WU8Y Mth HTM kampas Keeler Ava. Tel. Orasrford 5*72

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ TR MOTERŲ 
ILSIOS Ir NEIŠ

Artes.au
iKlSENfc.lt


-ffiM “Iftlyilziaiklhu'inpjo apie -........vaikui nias apie mūsų vieilų “*metų

MOTINOS DIENA ŠV. KA
ZIMIERO SESERŲ KON- 

GREG ACIJOS MER
GAIČIŲ GIMNAZI

JOJE, KAUNE

Nelabai senai, kai yra įves
ta Lietuvoje Motinos Diena, 
kurią visi džiaugsmingai šve
nčia, nes visiems yra brangus 
savosios motutės pagerbimas.

Šiais metais, gegužės 7 d.,
Motinos Dieną, Šv. Kazimie
ro gimnazija minėjo labai iš
kilmingai.

Motinos Dienos programa nių klasių mokinės gražiai pa
buvo suskirstyta į 3 dalis: 1) dainavo 5 daigeles visas apie 
Motinos Rytas, 2) Motino? motutę.

rą skaidrų pavasario džiaugs
mą sutrukdė skaudus našlai
čių likimas. Vėlinių vakarą 
meldžiasi našlaičiai piie kapo; 
nekaltos našlaičių ašaros pri
kelia motutę iš kapo. Motina 
žada paimti juos kartu. Moti
nos šmėkla išnyksta, iš dan
gaus atskrenda balta-sparnis 
angelas, pakelia našlaičius nuo 
kapo, nušluosto karčias vienu
mos ašaras ir nusiveda dvi 
skaisčias sielas ten, 
nieks negrįžta.

Paskui gimnazijos

iš kur

jaunes-

čių kad ir mažus silpnumus, 
kokius kartais daktaras ran
da. Viena motina apgailesta- ’ 1 ■ k 0 vo negalėdama savo jaunes
nių vaikų atsivesti. Mat kon- 
testininkų amžius yra tarp 12 
ir 17 m.

Ketvirtadienį pas vieną vai
kiną rasta pora blogų tonsi- 
lų, kurių nei motina nei pats 
jaunuolis veik nepastebėjo. 
Daktaro patarta motina pasi
žadėjo vaikui burną “apvaly
ti”.

Sveikiausiai porelei Dakta
rų Draugija veikiausiai įteiks 
kokį nors atsižymėjimo “ate
statą;”, paliudijimą. Pasauli
nės Parodos Lietuvių Komi 
tetas taipgi rūpinasi kaip ti
nkamiau sveikiausią Cbicagos i

sukaktuvių rengiamą vakarų.
Pageidaujama, kad Brighton

Park visos mergaitės įsirašy
tų į sodalicijų. Juo daugiau, 
tuo didesnė nauda. Valdyba

5000 DIENRAŠČIO “DRAU
GO” PIKNIKO TIKIETŲ 
BUS PARDUOTA PRIEŠ

PIKNIKĄ

DANGIŠKASIS DVARAS
Kų tik iš spaudos išėjo nau

ja knygutė vardu Dangiška
sis Dvaras arba Šv. Liuitgar- 
dos Malda, parašė Karmelitas 
J. B. R.

Viršminėta knygutė patar
tina visiems įsigyti, tenai ra
site daug naudingų pamoki
nimų, puslapių 4l8, kaina tik 
10c., užmokestį galite siųsti 
markėmis (stamps).

“DRAUGAS” PUB. GO.
2334 SO. OAKLEY AVE.,

. CHICAGO, ILL.

2334” So. Oakiey Ave., Chica- 
ga, Ilk

EKSTRA SUSIRINKIMAS

Ahtrądienis, birželio 6, 1933

Diena ir 3) Motinos Vakaras. 
/ Motinos Rytą 8 vai. 30 min. 
visos mokinės susirinko gim
nazijos salėje. Atvyko ir kai 
kurių mokinių mamytės. Iš
puoštoje salėje, oleandrų pavė
syje, bažnyčios vėliavų apgau 
btas buvo Marijos paveikslas.

Pabaigoje mažutės mergai
tės gimnazijos “angelaitės” 

suvaidino “Mėlyną drugelį”. 
Mažos mergaitės, pasipuošu
sios margaspalviais drugių 
sparneliais, šoko, skaidri šyp
sena puošė jų veidelius, nes 
jos šoko linksmindamos žiūri-

Čia Motinų Motinai Marijai nčias savo motutes.
klasių atstovės aukojo baltas 
ir mėlynas gėles. Baltos gėlės 
reiškia maldą, o mėlynos gerus 
darbus paaukotus už mamytę. 
Šias gėles nešė prie paveikslo 
vienuolikos klasių atstovės 
giedodamos Marijai giesmę. 
Prieš aukojimą viena mokinė 
paskaitė šiuos žodžius: “Pri
imk Marija, tuos vos pražy
dusios mūsų sielos žiedelius 
ir nupink danguje iš jų gau
si} malonių vainiką ir apjuosi: 
juo, mūši} mylimos motutės 
gyvenimo padangę.” Visos su 
dėjo gėles prie Marijos pavei
kslo. Kvepinčių alyvų kekės, 
švelnūs narcizai, mažutės pa
kalnutės lenkė savo švelnius 
žiedelius prieš Mariją. Tai pa
aukotos gėlės — Motinų Mo-

Pasibaigus svečiai skirstėsi 
namo labai patenkinti progra
ma ir gražiu auklėjimu, kur 
rūpinamasi tuo, kad jaunos 
Lietuvos mergaitės mokėtų my 
lėti ir gerbti savo brangiau
sią asmenį ant žemės, tai yra 
motutę.

CHICAGOJE

KAS GIRDĖTAUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

VlfEST SIDE
NUŽUDYTAS P. MAROZAS

Sekmadienio ryte prie Hoy-
tinai Marijai už motutės gy-'ne ave ir 24 gatvAfi rastas p
venimo naštos prislėgtas, čia 
susirinkusių motinų akys pra-

Marozas, restorano savininko 
(2343 So. Leavitt str.) sūnaus

žydo ašarų perlais. Verkė mo- Pauliaus lavonas. Nelaimingo- 
tutės iš džiaugsmo, o gal is j0 jaUnikaičio perplauta ger- 
skausmo, o gal dėl to kad jų jr sudaužyta kirviu ar kuo 

kitu krūtinė. Velionis buvo 
apie 22 m. amžiaus, aukštas ir

motutės jau ilsis šaltajam ka 
pe. Po to buvo šv. Mišios, mo-
kinės priėmė Šv. Komuniją ir| stiprus vvras. Policija suėmė 
paaukojo už savo motutes. Tai kelįoliką jaunų vyrų, kurie
buvo mažutis atlyginimas už 
motutės vargus.

Po pamaldų Gimnazijos “A- 
ngelo Sargo” angelaitės savo

lietuvių porelę pagerbti ir 
Lietuvių Dienoje tūkstančia
ms dalyvių parodyti.

Kadangi kontestas jau ei
na prie galo tėvams ir jau
nuoliams vertėtų susidomėti. 
Kitos tokios progos gal nebus.

D. D. S

RADIO
ŠIANDIE LIETUVIŲ RA

DIJO PROGRAMA

Pastangomis ir lėšomis Peo 
plės Furniture Co. krautuvių 
šiandie nuo 7 iki 8 valandos 
vakare iš stoties WGES, 1360 
kylocykles, bus transluojama 
radijo programa. Šį sykį įžy
mūs dainininkai ir kalbėtojai, 
stropiai rengiasi suįdominti ir 
palinksminti radijo klausyto
jus. Dainuos G. šidiškiūtė- 
Giedraitienė; dalyvaus Benai- 
čių duetas ir kiti. Kalbės Dr. 
Drangelis, DDS., adv. Kai ir 
kiti. Be to, bus gražios muzi
kos, jumoro, žingeidžių žinių, 
pranešimų ir patarimų. Nepa
mirškit užsistatyti radijo ir 
pasiklausyti. Kas

J. Budriko dovana, 3417-21 
S. Halsted St., “Draugo” pi
knike Birutės darže, sekmad., 

į liepos 9, 1933, nusipirkęs ti- 
kietą ir laimėsi Jackson Bell 
radijo, 9 tūbų, vertės $50.00.

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

Tikietai išanksto platinami 
•ir pigiau parduodami. Dabar 
kaina 25 c., o prie vartų bus 
35 c.

“Draugas” žada gražią do
vaną duoti tam, katras dau- 

: giausia pikniko tikietų išpla
tins.

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

NAUJOS KNYGELĖS

BRIGHTON PARK
Šv. Marijos mergaičių soda

licija laikys savo susirinkimą

vėję muštynes, į kurias ir ve
lionis buvęs įveltas, nes gy
nęs kitus jaunikaičius, kurie 

iškilmingame ssirinkime, ku-'buvę užpulti. Tačiau šio bai- 
riame dalyvavo svečiai, pami- saus jvykio priežastis dar ti- 
nėjo Motinos Dieną. Mažutės riama.

Pp. Marozams, baisioje ne
laimėje netekusiems sūnaus, 
reiškiame užuojautą.

mergaitės padeklamavo, padai 
navo, pašoko.

Motinos Vakaras prasidėjo 
5 vai. p. p. Salė buvo pilna 
svečių. Buvo kilnių ponių, ži
lagalvių vyri}, Šv. Kazimiero 
Seserų, šiaip svečių ir daug 
savųjų mokinių. Visus šį vaka
rą jungė galinga motinos mei
lė. Vyresnės mokinės skaitė 
savo parašytus apie motiną 
referatus. “Šiandien mūsų mei 
lė Jums, mamytės, harmonin-

šeštadienio naktį apylinkėje šį vakarą, tuoj po misijų, mo
kyklos kambary. Visos narės 
susirinkite, nes bus svarsty-

Išėjo iš spaudos maldakny 
gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė 
jų ir išvertė T. Kazimieras 
kapucinas, išleido seserys kot- 

rinietės. Maldaknygėje yra pa
aiškinimas apie atlaidus>ii 
daugiau, kaip 300 įvairių mai 
rų, kuriom popiežiai suteikt 
d laidus. Nors visos maldos ge 
os, bet už vis geriausios yra 

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

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 Go. Oakiey Avenue,

SVEIKATOS KONTESTUI 
NAUJA VIETA

Pasaulinės Parodos Lietuvių
Dienai sveikiausios porelės pa 
rinkimas ir egzaminavimai ei
na toliau. Šią savaitę, kaip ir
pirmiau, jaunuoliai kviečiamigai jungiasi su musų jaunų /. ,.........................

. , j 1-1 - 11 • j „trinkus antradieniais, ketvirtasielų rauda dėl musų klaidų.” . . . „ „ .
dieniais ir šeštadieniais tarpe“Atleisk, atleisk, mamyte, už 

skausmą' kurį Tau nekartą su
teikiau”... vežėsi iš lūpų skai
tančios švelnus maldavimas. 
“Nulenkime galvas prieš gar 
bingą motinos vardą”. Iš sve
čių krūtinių buvo girdėti du
slūs atdūsiai, nes gal ne vie
no motutė jau yra Aukščiau
siojo globoje.

Perskaičius referatus, buvo 
gyvas paveikslas “Vėlinių ba
ladė”, kuri vaizdavo, kai ty-

4 ir 6 vai. Tik šį kartą jau 
kitoje vietoje — Šv. Kryžiaus 
ligoninėje, 69 gatvė ir S. Ca- 
lifomia Ave.

Čia, prie progos, reikalinga 
pastebėti, kad nei konteste da
lyvaujantieji jaunuoliai, nei jų 
tėvai, jokių lėšų nepasidarė. 
Sveikatos egzaminą Daktarų 
Draugija teikia veltui, už ką 
jau daugelis motinų pareiškė 
dėkingumo ir iš savo pusės

JŪSŲ PARANKUMU IR SAUGUMU
Parduodame American Eacpress kompanijos Money

Order’ius ir Travelers čekius.
Mokame aukščiausią kainą už Lietuvos Bonus.

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.
3320 S. HALSTED STREET 

Yards 5215

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM

Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGKKTERA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTA8 BIZNIS

2608 WEST 47th STB. Tel. LATAYETTE 1083

Phone CANAL 4124 FIR8T CLASS WOHK

JULIUS J. STORGUL
OVF.RHAULINO and REPAIRING 

Plnmbhng — Heatbng — Seweragc — Ga. Work 

CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET CHIOAGO, ILLINOIS
K.tlmates fnrnlrfifd on reąucst 

No Job too large — No Job too small

PRANEŠIMAS
Vasaros piknikų rengimo 

Komisijoms

RŪTOS SALDAINĖS iš 
Šiaulių. Taipgi Maisto išdir- 
bystės lašiniai, palengvicos, 
įvairios dešros, kumpiai iš 
Kauno. Šie lietuviški produk
tai labai tinka vasaros paren
gimams, piknikams, išvažiavi
mams, vestuvėms, krikšty
noms, baliams.

Su užsakymais kreipkitės 
pas Rūtos daržo komisiją

Visų parapiją dienraščio 
“Draugo” platintojai agentai, 
visų kolonijų draugijų atsto
vai arba pirmininkai ir visi 
katalikiškos spaudos rėmėjai 
kviečiami atvykti į susirinki
mą birželio 7 dieną vakaro į 
Aušros Vartų parapijos salę, 
svarbiam pasitaryniui “Drau
go” rengiamo didžiulio pikni
ko reikalu, kurs bus liepos 9 
d., Birutės darže.

“Draugo” pikniko rengimo 
komisija su visais Chicagos 
ir apylinkių parapijų koloni
jų draugijų organizacijų vei
kėjai darbuotojai stoja j dide
lį darbą “Draugui”, platin
dami pardavinėdami ateinan
čio pikniko tikietus. Pikniko 
prirengimas neapseina be iš
laidų. Rendos už daržą reikia 
virš šimto, muzikantams apie 
40, restoranui skanumynai pe
rkant apie šimtą, prie ratų 
gražios dovanos, cigarai, čiun- 
gumai, skanios lietuviškos ir 
amerikoniškos saldainės, šalti 
gėrimai, taip gi daug kainuo
ja. Norint pikniką gerai pri
rengti reikia daug geri} ir pa
tyrusių darbininkų, kvieslių 
surasti, kad lankytųsi po na
mus pas biznierius platinda
mi pardavinėdami pikniko ti
kietus, kviesdami svečius at
silankyti; neturtintiems kata
likiško laikraščio pasirūpinti 
užrašyti, išaiškindami geros 
spaudos naudingumą. Taip gi 
pas visus prašydami paramos 
prirengimui pikniko. Taip pri

sirengus pikniko sėkmės bus 
geros.

Visose parapijose vadai-kvie 
sliai pradeda organizuoti pik
niko darbininkus.

Tikietai jau išdalinti po ko
lonijas veikėjams ir kvieslia
ms platinimui. Perkant iš an
ksto, 25c., darže 35c.

Taip pat kviečiamos visų pa 
rapijų draugijos su savo val
dybomis ir skaitlingais nariais 
eiti “Draugui” į talką. Taip 
gi visų Cbicagos lietuvių pa
rapijų mokyklų 7-8 skyriai ir 
visos Chicagos apylinkės lie
tuvių jaunimas — Vyčiai. Vi
si ruoškitės į pikniką. Dideli 
troliai (ekspresai) gabens pik- 
nikierius į daržą.

West Pullmano tikietų par
davinėtojai ir pikniko darbi
ninkai yra šie: A. Žitkevičius, 
K. Ališauskas, L. Mažeika, A. 
Šliužas, A. Jucevičius, O. Šliu- 
žienė, E. Mažeikienė, P. Gud- 
žiūnienė, K. Gudžiūnaitė, A. 
Rimkaitė I. ir P. Zamaravič 
tės, M. Peters, L. Juriona
U. Petravičaitė, A. Sereikaitė? 
St. Žutautaitė, O. Šliužaitė, S. 
Kiaurakaitė, T. ir J. Puido- 
kaitės, B. ir A. Šedaitės, D. 
Bagdonaitė, S. Raitaitė, M. 
Kurkauskaitė. Visais ‘ ‘ Drau
go” pikniko reikalais kreip
kitės pas K. Railą.

Pikniko Komisija

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 galioną.

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

Turim maliavų, kurios išdžiūsta į 2 valandas.
3240 SO. HALSTED STREET

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valand-os 9 ryte iki 5 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčios 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Canal 6122

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

Vakarais 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600

AN RENDOS

7 kamb. flatas, 4 miegamieji 
kamb. Galima turėti virtuvę 
apačioje. Visi patogumai, 
garadžius. Gera vieta dviem 
šeimynom.

Atsišaukite 
1639 S. 50th Ave.

Cicero, III.

39

ii“ THOR
SKALBIAMA 

MASINA
Sutaupys Jums pinigus, 
drabužius ir laiką. Kaina

ir aukščiau

Parsiduoda mokant tik
tai po

$1.00
į savaitę.

*

*

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

Telefonas — Boulevard 4705—8167

Budriko Krautuvė duoda gražius lietuvių Radio 
Programus

Nedėliomis: W CF L 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų 
Ketvergais: W H P C 7:30 valandą vakare

3gi

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pi
giausias kainas. Pašaukit Lafayette 
8220

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

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

J. NAMON FINANCE CO J|
6755 S. Western Avenue

Cbicago, III.
Tel. GROVEHILL 108*

CHRYSLER IR PLYMOUTH

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

4038 Archer Ave.
Tel. Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.
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