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TARP LATVIJOS IR VOKIETIJOS VYKSTA PREKYBOS KOVA
TRYS VASLTYBES SUTARĖ SAVO 

PINIGUS STABILIZUOTI
ANGLIJA IŠMOKĖJO AMERI

KAI 1O MILIJONŲ DOL.

LATVIJA KOVOJA SU 
VOKIETIJA

SUTARĖ PINIGUS 
STABILIZUOTI

RYGA, birž. 15. — Latvijos LONDONAS, birž. 16. —
žydai ir socialistai, vyriausy-iJ. Valstybės, Anglija ir Pran 
bes nedraudžiami, pradėjo bo-jcūzija sutarė dolerį, svarą ir 
ikotuoti vokiečių prekes. Vo- frankų stabilizuoti ekonomi- 
kietija, į tai atsakydama, už- nės konferencijos laikotarpiui, 
draudė latvių sviesto importų.
Latvių vyriausybė nusprendė 
nepasiduoti. Ji paskelbė vi
soms vokiečių prekėms embar
go.

Prekybos kova vvksta.

KONFERENCIJA
PAŽANGIUOJA

TURI PASIRŪPINTI IR 
MAISTO

. IjONDONAS, birž. 16. — 
J. V. valstybės sekretorius 

Hull vakar vakarą visų kraš
tų korespondentams pranešė, 
kad ekonominė konferencija 
daro pažangą.

1. Gaisras šalia Long Beacb, Cal., įvykus Richfield žibalo įstaigose sprogimui. 2. Be
darbėms moterims New Yorko valstybėje surandamas darbas — miškų stovyklose. 3. Pre
zidento Roosevelto žmona ir Mrs. Patie Willis South, 80 m. amž., iš Kentucky, kuri per

KATALIKŲ BAŽNYČIA TURI 
1,092 LOTYNŲ APEIGŲ

VYSKUPIJAS
WASHIN0T0N, birt 15.—

Katalikų Bažnyčios metraš- 
I .(ty Annuario Pontificio) už 
11933 metus pirmą kartą pa
duota platesnių žinių apie Yn 
t ikarui ribas ir jo personalą.

1933 metus Bažnyčia pradė
jo su 1,092 vyskupijom lotynų 
apeigų. Iš šių vyskupijų 634 
yra Europoje, būtent: 278 — 
Italijoj, 87 — Prancūzijoj, 56 
— Ispanijoj, 18 — Airijoj, 27

J. Valstybėse (neskaitant 
Filipinų ir kitų posesijų) yra 
104 vyskupijos; Brazilijoj 
68, Kanadoj 36, Meksikoj 33 
ir Argentinoj 11.

Be to, 43 vyskupijos yra ry 
tinėse Tndijose, 21 — Austra
lijoj, 13 — Afrikoj, 5 — Japo 
nijoj ir viena — Kinijoj.

Šventasis Tėvas turi " atsto
vus 36-se valstybėse ir 22 a- 
pdštališkus delegatus be diplo 
matinio charakterio. 35 kraš-

— D. Britanijoj, 24 — Vokie-i tai turi savo atstovus šventa- 
tijoj, 20 — Lenkijoj, ir kitur. I jam Sostui.

Cemento kompanijos lllinoise 
gali cemento netekti

SPRINGFIELD, Ilk, birž. 
16. — Illinoiso valstybei rei 
kalinga tuojau pradėti naujus

ilgą laiką pageidavo aplankyti Baltuosius Rūmus. Ačiū prez. Roosevelto žmonai, senutė viegkeijug įšves-ti. Būtų daug
buvo pakviesta į Baltuosius Rūmus ir pamatė, kur krašto prezidentai gyvena.

RYGA, birž. 15. — Bolše
vikų vyriausybė paskelbė pri
valomąjį sprendimą, kad 
tie visi, kurie vyksta į sovie
tų rezortus atostogauti, su 
savimi privalo pasiimti reika
lingą kiekybę maisto,' nes re- 
zortuose negalima maisto gau 
ti.

ŠIRDIES LIGA PLINTA

MTLWAUKEE, Wis., birž. 
i!5. — Amerikos Medikų dr- 
jos suvažiavime išaiškinta, 
kad nuo džiovos mirimai k ra

ANGLIJA IŠMOKA 10 MI
LIJONŲ DOLERIŲ 

SIDABRU
CHICAGO JE KAS VEIKIAMA ILLINOISO 

LEGISLATŪROJ

WASH1NGTON, birž. 
Iš 75,950,000 dolerių

15.-
karo

GELEŽINKELININKAMS 
MAŽINS ATLYGINIMĄ

UŽĖMĖ GUBERNATO
RIAUS VIETĄ

MANILA, Filipinų salos, 
birž. 16. — Generalinio guber
natoriaus vietą salose užėmė 
prezidento Roosevelto paskir
tas buvusis Detroito, Micb., 
majoras F. Murpby.

NEPRIIMA VOKIEČIŲ 
DARBININKŲ DELEGATŲ

ŽENEVA, birž. 15. — J tar
ptautinę darbo konerenciją 
atvyko vokiečių darbininkų de 
legatai. Konferencijos dalyviai 
jįj nepriėmė, kada atvykusie
ji pasisakė, kad juos prisiun
tė Hitlerio vyriausybė.

ORKESTRO KONDUKTO
RIUS STAIGA MIRĖ

PRAHA, Čekoslovakija, bi
rželio 15. — Įžymus orkestro 
konduktorius (vedėjas) E.
Pollak, 54 m. amž., operos lo
šimo metu staiga sukniubo ir žiaus Leono iXIII 
mirė.

Ste yra sumažėję. Plaučių H-dalies AnKHja 5ianrtiw' 
ga jaunimo tarpe taip pat pno,J- Valstybėms iSmoka tik 10 

milijonų dolerių sidabru.la. Bet 
žoma.

širdies liga nesuvar-

MACON GRIŽO I SAVO 
STOTI

Prezidentas Rooseveltas tą 
j išmokėjimą priima. Bet parei
škia, kad jis taip darydamas 
nemažina išmokėjimo. Tik ko-

AKRON, O., birž. 15. — jngresas turi teisę spręsti karo
Vakar vakarą grįžo iš ilgos.skolų klausimą.
kelionės dirižablis Macon, 
kurs šį kartą per 49 valandas 

skraidžiojo. Jis aplankė* ir
Cliicagą.

AUDITORIUS SKIRIA 
LIKVIDUOTOJUS

Uždarytiems bankams likvi- 
duotojus skiria ne teismai, bet 
valstybės auditorius. Taip iš
sprendė vyriausias 
teismas.

Sakoma, kad išmokamo 10 
milijonų dolerių sidabro tik
roji vertė bus vos 7,243,000 
dolerių.

POLICMONAS NUBAUS
TAS

Senatas pasirengęs pripa
žinti ūkių ir namų aprašy
mams (foreclosures) morato
riumą nors porai metų. Bilius

darbo bedarbiams. Tam tiks
lui yra sudarytas daugiau 
kaip 100 milijonų dolerių fon
das.. •

Vieškelių išvėdintai reikalin 
ga keletas milijonų statinai
čių cemento. Cemento kompa-

ja laivai aukštų kainų už ce
mentą.

Valstybės gubernatorius 
planuoja kompanijų cementą 
užgrobti ir panaudoti keliams, 
o kainą paskiau nustatys teis
mas.

Vyriausias valstybės ifc-nku- 
roras pareiškia, kad valsty
biniams reikalams valstybę 
turi teisę užgrobti ne tik žė-

K rašto geležinkelių kompa-, trukdomas tų, kurie nori pri-
nijos pranešė geležinkelininkų 
organizacijų viršininkams, kad

segti įvairius priedus.
Mažiausiojo atlyginimo dir

ateinantį rudenį jos sumažinsban^įoins nioterims ir vaikams 
visiems darbininkams atlygi- bilius sutrukdvtas. Numato-
nimą 12 ir pusę nuoš. ma, kad šis bilius be nieko

Sausio mėnesį 1932 metais bus paliktas. Gubernatorius 
reikalauja, kad būtų pripažindarbininkai savanoriai sutiko

! su 10 nuoš. sumažinimu. Kom- Is
panijos tuo nepasitenkina. No 
ri daugiau mažinti.

Policmoną D. Liston, 44 m. 
amž., teismas nubaudė 200 dol. 
pabauda už kito poliemono 

Ulinoiso i žmonos apmušimą. Gal bus 
j suspenduotas.

IŠKILMINGAI MINĖJO į Į prezidiumą buvo pakvies- 
ENCIKLIKOS RERUM NO- , ta prof. Pr. Dovydaitis ir Se-

VARUM SUKAKTUVES

NUŽUDĖ ŠERIFĄ IR 
POLICMONĄ

COLUMBIA, Mo., birž. 15. 
— Bėgantieji apiplėšę banką 
Mexico, Mo., trys plėšikai ne
toli čia nužudė šerifą ir polic
moną ir paspruko. Visa Mis- 
souri centralinė dalis išjudo 
plėšikų ieškoti.

KAUNAS (per paštą). —
Gegužės 22 d. Lietuvos Darbo 
Jaunimo sąjungos vyriausio
ji valdyba surengė iškilmingą 
garsiosios darbininkų popie- 

enciklik >s
“Rerum Novarum” minėjimą.
9 vai. Vytauto bažnyčioje bu
vo atlaikytos šv. Mišios ir 
kun. Rankelė pasakė tai die
nai pritaikytą pamokslą. J 5 
vai. Tilmanso salėje buvo iš
kilmingas susirinkimas. Sce
na buvo papuošta Leono XIII siuntė J 
paveikslu, tautine ir popie
žiaus vėliavomis ir darbiečių 
šūkiais. Salė buvo išpuošta 
vainikais.

nauskas.
Dr. K. Ambrozaitis skaitė 

paskaitą apie pagrindines en
ciklikos “Rerum Novarum” 
mintis. Prelegentui darbietės 
įteikė gėlių. Šančių darbiečių 
draugovės orkestras pagrojo 
keletą muzikos dalykėlių, o 
darbiečių mergaičių p. Galau- 
nienės vedamas choras gra
žiai sudainavo keletą dainelių.

Erdvi salė sausakimšai bu
vo prisikimšusi narių ir sve
čių. Dalyvavo, daugiau kaip 
L000 žmonių. Susirinkimas pa 

E. Kauno arkivys
kupui J. Skvireckui sveikini
mą.

Abelnai, minėjimas buvo ie» 
pudingas.

nijos šioje valstybėje norijmę, bet ir reikalingą medžia- 
daug pasipelnyti —• reikalai!- Į gą.

LIETUVOJE

TVARKYS ŪKININKUS

ti pasirinkta įstatymo forma. 
Parengtas įstatymo projektas, 
rodos, jau įteiktas ir miuiste-

1 rių kabinetui.• • -1

SMARKIAI TVARKOMI

Gubernatorius nepasirašė bi- 
liaus, kuriuo norėta, kad tie 
visi žmonės, kurie nori gauti 
automobilių “laisnius,” pri
valo pirmiau užsimokėti asme
niškus mokesčius.

Naujas pardavimo mokesčių
Reikia žinoti, kad iki sau- ibilius legislatūroj neturi pasi- 

sio, 1932 metų geležinkelinin- (sekimo.
karus mokėta gerųjų laikų at-

Kompanijos tuo reikalu ge
ležinkelininkus kviečia konfe- 
rencijon į Cbicago liepos m. 
12 d.

lyginimas.

SUMAŽINO KAINAS

Gazo ir elektros kompanijos 
vakar paskelbė, kad jos suma
žina gazui ir elektrai kainas. 
O tas sumažinimas yra: ga- 
-zni namuose 2.8 nuoš., elektrai 
3 nuoš. Tik vieni juokai daro
mi.

99 METAI KALĖTI

Už poliemono nužudymą 
Frank Bialek, 24 metų amž., 
teismo nubaustas iki 99 metų 
kalėti.

CHICAGOS SĄMATA

Chicagos išlaidų sąmata nu
statyta iki 122 milijonų dol. 
už šiuos metus.

REGISTRUOS VISUS ORO 
KELEIVIUS

Illinois valstybės aeronauti
kos komisijos pirmininkas 
maj. Reed luandis paskelbė į- 

sakynią, kad visi keleiviai 
prieš vykstant kur nors oru, 
kad ir pasivažinėti, turi būt

įregistruojami, tv. turi būt 
įrekorduota jų pavardės ir 
gyvenimo vieta.

Šios priemonės imtasi po į- 
vykusios lėktuvo katastrofos 
šalia Cbicago pereitą sekma
dienį. 9 asmenys žuvo ir iš 
jų dviejų nėra galimybės i- 
dentifikuoti.

Praneša, kad Cooko apskri 
ty užtrauktų mokesčių kolek- 
tavimas neturi pasisekimo.

PIKTINKITE “DRAUGĄ”

Žetnės ūkio ministerija pa- 
rengė įstatymą, kuriuo priver- Siempt smarkjai 
alinai norima sutvarkyti apsi- panwWio apskr 
leidusius ūkininkus. Apsileidu
siems žemės ūkio kultūras sri
ty ūkininkams tvarkyti, kaip ' 
įstatymo projektas numato, ž. 
ūkio ministeris skirs jo nusta
tytam laikui specialią ūkinin
kavimo ir ūkio tvarkymo prie
žiūrą. Ši priežiūra bus paves
ta vykdyti agronomams ins
pektoriams, kurių nurodymai 
ūkių savininkams bus privalo 
mi. Ūkininkai šių nurodymų 
nevykdą bus baudžiami pinigi 
nėmis baudomis, o atsitiki
mais, kuomet ūkio nesutvar- 
kymas gali pakenkti kitiems 
ūkiams, ūkis bus tvarkomas 
jo valdytojo sąskaitom

Apsileidusių ūkininkų tvar
kymo klausimas žemės ūkio 
ministerijoje buvo svarstomas 
ilgą laiką, ne vieną kartą taip 
buvo keliamas ir ūkiškų orga
nizaciją suvažiavime. Paskuti 
niame žemės ūkio rūmų visu
mos žemės ūkio ministeris net 
buvo išsireiškęs, kad didžiu
mą esamų ūkiuose apsileidi
mų pašalinus, neįdėjus dides
nių kapitalų, pajamas iš že
mės ūkio būtą galima padidin 
ti net 250,090,000 litų. Galuti-

(varkomi 
miesteliai: 

tiesinamos ir platinamos gat
vės; dedami praktiški šaligat
viai. Reikia manyti, kad ne
trukus ir mūsų miesteliai pu 
doriau atrodys, ir patys žm<> 
nės, kurie dabar kartais šiau
šiasi, džiaugsis.

Be to, visame apskrity smar 
kiai taisomi keliai, nauji tie
siami, senieji atitiesinami. 
Pavyzdžiui, Pajuosčio — Su
bačiaus vieškelis per miškus 
ir pelkėtąsias vietas tiesiant 
sutrumpintas V) kilometrą.

| Visuą tuos darbus nurodo 
ir kontroliuoja važinėją p. 
apskrities viršininkas Staške
vičius su apskr. inž. Germanu.

Nesenai universitete gru
pės studentų, studijuojančių 
geografiją, ir prof. Pakšto in
iciatyva buvo kviestas steigia
mas Lietuvos geografinės dr- 
jos susirinkimas. Dalyvavo 
P* 30 asmenų.

Prof. Pakštas skaitė pankai- 
tą, ją papildė prof. Kopaila.

ORO STOVIS
CHICAGO IR APTLINK :

nai tiems apsileidimams šalin —šiandien saulėta ir šilčiau, j
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MŪSŲ TAUTINIS KULTŪROS 
RŪPESČIAI

i*

i (Pabaiga)

Ir mūrių aukštoji mokykla, kuri kaip tik 
atbaigia iateligentijos ruošimo darbų, nuo tų 
svetimų kultūrų nėra visiškai atsipalaidavu
si. Svetimtaučiai profesoriai, be abejojimo, 
veikia mūsų busimuosius kultūros darbinin
kus ir kūrėjus. Čia nenorėtume pasisakyti 
apskritai prieš bet kokius svetimtaučius auk
štosios mokyklos darbininkus. Yra juk sri
čių, pa v., svetimos kalbos, kur be vieno antro 
svetimtaučio nebus galima apsieiti. Bet kam 
jų reikia ir kam jų skaičių dauginti tokiose 
srityse, kur ir patys lietuviai gali taip. pat 
varyti mokslo kūrybos darbų?

Žinoma, mes nemanome, kad rusas ar vo- 
-kietis profesorius mums būtinai išauklės čia, 
Lietuvoje, lietuviško kilimo studentų rusų 
arba vokiečių kultūros pionierium. Tokia 
baimė, žinoma, būtų nepagrįsta, bet kad tų 
svetimtaučių auklėjimas daro niveliuojančios 
įtakos tautiniu atžvilgiu, kad jis veikia visų 
busimųjų mūsų inteligentijos kultūrinę kū- 
rybų, taip pat abejoti nereikia. Ir čia bene* 
bus viena iš tų priežasčių, dėl ko mūsų stu
dentai taip prastai savo kalbų temoka. Juk 
tų studentų galvose tebesimaišo įvairių tau
tybių mokytojų girdėti netaisyklingi posa
kiai, svetimos sintaksės ir galvojimo kons
trukcijos. Visuomeninė aplinka šitos žalos 
taip pat atitaisyti negali, nes ir joje visokie 
vėjai pučia.

Bene liūdniausiai tautiniu atžvilgiu at
rodo mūsų teatras. Jis, be abejojimo, yra di
delis veiksnys tautos kultūros darbe, juoba, 
kad jį tik vienų, neskaitant jo nors ir sava
rankiškos dalies provincijoj, teturime. Čia 
svetimtaučių įtaka, rodos, šiandien daugiau
sia reiškiasi ir jiems tenka žymi dalis tų 
lėšų, kurios juk gali būti skiriamos tik tau
tiškai kultūrai ir lietuviškoms meno pajė
goms ugdyti. Nesame, žinoma, ir užsispyrė
liai šovinistai, suprantame, kad vienur kitur 
savo darbininkų pakankamai neturime, bet

svetimųjų skaičius turėtų būti sumažin
tas iki tokio minimumo, kad mes ir savo 
lietuviška kūryba galėtume gėrėtis. Šitaip sa- 
\ ųjų kūrybos žiedų galime laukti ir nesulau
kti. Kas liūdniausia, kad teatras laiko publi- 
kų apie menų visiškai nieko nenusimanančia. 
Kas gali tikėti, kad apie menų' galima kal
bėti tada, kai jį kuria žmogus visiškai savo 
kūrybos nesuprasdamas? O tokių atsitikimų 
mūsų teatre yra, kad artistas nemoka ir var
gu supranta tų kalbų, kuria jis vaidina. Ši
tokius faktus vargu bereikia komentuoti, nes 
pati publika yra senai iškomentavusi. Ir jei
gu ji tyli, tai ne dėl to, kad nesupranta! Tur 
būt galėsime išvaikščioti visų pasaulį skersai 
ir išilgai, perversti visų teatro istorijų ir nie
kur nerasime, kad scenoj pasirodytų artistas 
nemokus kalbos, kuria jis vaidina. Tai yra 
skaudus mūsų tautos įžeidimas. Čia atsistoja 
baugus klausimas, kodėl, kasdien deklamuo
dami apie tautiškumų, nepasirūpiname pagal
voti ir sudaryti mūsų tautiškai kultūrai tar
pti sųlygas. Kodėl mes rimtai tų klausimų 
nestatome, kodėl nepasirūpiname užkirsti ke
lių tokiai mūsų jaunai kultūrai daromai ža
lai?

Kaip mokykla, taip ir teatras, nors Ir 
gali laikytis privačia iniciatyva, yra visos 
tautos dalykas ir jos reikalams neturi nusi
kalsti.

Šitaip peržiūrėję visas tautos ugdymo 
priemones ir kultūros sritis, pamatysime, kad 
mes dar rimtai ir intensyviai nesame išspren 
dę ir nesprendžiame jiačių svarbiųjų tautinės 
kultūros problemų. Mus tebeneša laikas iš 
vienos dienos i kitų ir mes mažai tesirūpi- 
nam, kų rytojuj rasime. Apie priemones sa
vo lietuviškumui apsaugoti čia kalbėti ne
tenka: esame savo krašte ir turime šimtus 
kultūringiausių priemonių, tik naudokin^ės, 
tik neišsižadėkime savęs. Pagaliau nesusiri.š- 
kime su svetimaisiais ten, kur susirišti ne
reikia, kur jie mums ne talkininkai, o aiškūs 
nenaudėliai.

ŽYDAI — KAS KITA

P. Godu

1833 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)

Tracy, atplaukęs Chicagon, apsisto
jo už pusės mylios buo kranto. Daiktus 
gabeno į krantų valtimis. Du tūkstančiai 
Indijon ų buvo susirinkę pamatyti “dide
lį kenu su sparnais”.

Chicago tųsyk ne kiek tebuvo atsi
mainiusį nuo to laiko, kai Marquette jų 
buvo radęs prieš 130 metų. Amerikiečiai 

I. rtijo čia tris prancūzus, su indijonkomis
ženotus — Ouilmette, to Mai ir Pettell.

Tvirtove buvo statoma medinė. Ark
lių, nei jaučių nebuvo ir kareiviai sukirs
tus medžius turėjo |>atys vilkti prie tvir
tovės. Žiemai užėjus darbas palengvėjo 
tuo, kad rustus galėjo vilkti ledu.

Tvirtovė buvo pradėta statyti 1803 
metais. Sekamais metais Chicagon atvyko 
ii St. Joseph John Kinzie, kurs vadina- 

zjĮUs Chicagos tėvu. .Jisai su šeimyna ke
ro žemėn keliu, apsukdamas pietinį Mi-

Era u gas ————
Penktadienis, birželio 16, 1933

PAVOJAI MISINGIO IR 
ŽALVARIO DIRBTUVĖSE

gio liejyklose ir misinginių bei 
žalvarinių daiktų dirbtuvėse. 
Tose dirbtuvėse darbininkai

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

sų (llenraity dr. Račkiu veda Sveikatos Skyrių. Jis 
teikia profcstJonaUus patarimus skaitytojams ir mie
lai atsakinėję J klausimus sveikatos dalykuose. Vld 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra

1) Klausimus galima siųsti "Draugo” redakcijai, 
arba tiesiog Dr. Katkui, SUSI W. <Srd SL, C'bicugo.

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

S) Jei klausimo ir atsakymo negalima butų dė
ti J laikraitL tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Ui tat visada reik pridėti pašto lenkeli ui S centus.

įlinkai gan dažnai žalvariu 
užsinuodija. Tada jie netenka 
apetito, galvų dažnai sopa, vis 

Daug lietuvių dirba misin-1 norisi vemti, gerklę nuolat

DRAM. RACKVS 
8051 W. 48rd St. 

Clik-ajro
Tei. Lafayette 8057

giežia ir krūtinę skauda.

Bronziniam įstaigose, nors
. ventiliacija ir tinkamiausia

privalo paisvti, kad nesuard-l, .. ■ ■ .\ butų, vis vien ten oras yra
žius savo sveikatos.

Apie septyniasdešimts pen
ki nuošimčiai visų darbinin
kų, dirbančių misingio liejyk
lose (brass foundries), gauna 
ligų, vadinamų “brass found- 
ry ague”. Ligoniai jaučia 
skausmų nugaroje, šiurpulys 
krečia, galvų gelia, visas kū
nas nusilpsta, karštis ir tro-

vien
pilnas žalvarinių smulkučių 
dulkelių. Ten darbininkai yra 
apsibronzinę nuo galvos iki 
kojų, ir kartais atrodo lyg 
metaliniais šarvais būtų ap
sišarvavę. Tokiose vietose da
rbininkai privalo darbe dėvė
ti tam tinkamus drabužius, 
per kuriuos bronzas nepersi
sunktų ir į odų neįsiėstų; tuos

■L
Pasaulinėj Chicagos parodoj galima matyti ir tokių 

“dzyvų”: stovėdami ant medžio vandeny jie tų medį kojo
mis suka ir išsilaiko neįkritę į vandenį. Ne bile kas galėtų 
taip padaryti.

D-ro Račkaus atsakymai į 
klausimus

Atsakymas C. A. — “Visit- 
ing Kurse” tamstai davė ge
rų patarimų. Supimas ar lin
gavimas kūdikiui yra nesvei
ka; ypatingai negerai yra kū
dikį supti po žindimo.

Atsakymas M. Ž. — Medi
cinos mokslas nepripažįsta to,

, ... , i ■ -i -- • • . kad kūdikis atsigimtų į kaze Iskulys kamuoja, krutinę skau- drabužius reik prieš eisiant
da lyg kad būtų sudaužyta. 
Gera ventiliacija ir dažnas ra
nkų mazgojimas prieš valgį ir 
einant namo, apsaugoja šiek 
tiek darbininkų nuo tos ligos. 
Bet dažniausia darbininkai dėl 
nerangumo ir nepaisymo, liy- 
gijenoš taisvkliij neprisilaiko, 
darbdavių įspėjimų neklauso, 
ii po to turi sirgti ir kentėti. 

Misingio liejyklose dažnai į
--------- j ištirpintų metalų pilama gyv-

New Yorko laikraštis Times visuomenei į gidabris, o gyvsidabris yra 
aiškina ir bando įrodyti, kad Meksikoj ir Is- (nuodai. Taipgi karštas misin- 
panijoj Bažnyčios ir katalikų persekiojimai gis yra merkiamas į aršeniko- 
esų menkniekis palyginus nelaimingųjų žy- vario skystimų, kurs taipgi y- 
dų persekiojimus Vokietijoj. ra labai nuodingas. Kaip ap-

Anot Times, kiek Meksikoj, tiek lspani- sisaugoti nuo užsinuodijimo 
joj prieškatalikiškus įstatymus padarė ir vy- gyvsidabriu ir aršeniku, jau
kdo tie, kurie save vadina katalikais.

Tos rūšies neteisybes skleidžia šio kraš
to pasaulinis laikraštis, kurs neturi supra
timo apie tai kų rašo.

‘Meksikoj prieškatalikiškus įstatymus į- 
vedė Calles, taip pat Tejeda. Abu nėra ka
talikai ir jie nesisako, kad yra Katalikų 
Bažnyčios nariais. Ispanijos premjeras Azana 
ir kiti tos rūšies radikalai socialistai taip 
pat nėra katalikai.

Vienas šio krašto katalikų kunigas vei
kėjas per tų i»atį laikraštį Times klausia 
laikraščio vedėjo, ar jis ir. satrapų Stalinų 
pripažįsta kataliku?

Nebūtų nė stebėtina, jei kuris ameriko
niškų laikraščių imtų ir paskelbtų, kad rau- žiu.

buvo mano rašyta praeituose 
straipsniuose.

Žalvarinių (bronze) daiktų 
išdirbystėse taipgi reik daug 
atsargumo. Neatsargūs darbi-

namo pamainyti švariais. Bc- 
to, darbinius drabužius reik 
dažnai išskalbti. Rankas, vei
dų ir burnų reik gerai išmaz
goti prieš kiekvienų valgį ir 
prieš gersiant vandenį.

Kiekvienas lietuvis, dirban
tis misingio ir vario dirbtuvė
je, privalo žinoti, kad tie me
talai, kai patenku į žmogaus 
vidurius, gali užnuodyti visų 
žmogaus kūnų. Taigi reik sau
gotis, kad tie metalai per no
sį ir per gerklę nepatektų j 
vidurius ar į plaučius. Kiek
vienas darbininkas privalo su
sipažinti su dirbtuvės regu
liacijomis, kurios yra ne tam 
kad darbininko laisvę varžytų, 
bet kad jo sveikatų nuo {mo
jų apsaugotų. Apsimoka gy 
dytojų ir darbdavių įspėjimų 
ir patarimų klausyti.

kų, jei motina neštumoje iš
sigąsta.

Atsakymas Pr. J. — Kup
ros auginio priežastimi yra 
nugarkaulio tuberkuliozė. A- 
nksti gydant, kartais pavyk
sta pagydyti.

Atsakymas A. L. — Pūliuo
jantieji spuogai dažnai palie-

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS 

KNYGAS
parašė

J. E. Vyskupas Petras Būžys 
Katalikų Tikyba I to

mas .................................. 85c.
Jėzus Kristus II to

mas $2.00 (su kietais ap
taisais $2.50)

Šventoji Dvasia III to
mas ..............................  $1.25

Trumpa Apologetika .65c 
XXIX Tarptautinis Eu

charistinis Kongresas $1.00
Perkant visas kartu $5.00

Kų tik iš spaudos išėjo nau
ja knygutė vardu Dangiška-

ka ant odo/ženklua. Gydant?*3 Dvaras orba *»• U*“W- 
dos Malda, parašė Karmelitas 
J. B. R.

Viršminėta knygutė patar-

laiku, galima tų ženklų išve
ngti. Bet senų ženklų tai jau 
jokie vaistai neišnaikins; pa-
vyzdžiui rauplių ženklų nuo'^na visiern8 įsigyti, tenai ra- 
veido jokiu būdu negalima iš
naikinti.

Atsakymas St. A. — Rau
gintų kopūstų skysčiai nėra 
nei vaistas, nei nuodas, o tik 
taip sau raugalas.

GARSINKINTES 
“DRAUGE”

site daug naudingų pamoki-
limų, puslapių 46, kaina tik 
10c., užmokestį galite siųsti 
markėmis (stamps).

donosios Rusijos diktatorius yra katalikas ir 
katalikus persekioja.

Šio krašto spauda dažnai ir daug įvai
rių neteisybių {^skelbia apie mūsų Bažny
čių ir mus pačius. Vieni tai daro nežinodami 
kų daro, neturėdami supratimo apie Bažny
čių ir katalikų tikėjimų, kiti gi — tyčiomis, 
kad pakenkti Bažnyčiai, kad įžeisti katali
kus, o ypatingai Bažnyčios Galvų — Popie-

Ir vaikui vrn suprantama, kad katalikas 
nė kokiu nesiims Bažnyčios ir katalikų per
sekiojimo darbo. Taip darydamas jis nega
lės būti kataliku ir nesijaus, kad tokiu yra.

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis,

Svenč. Jėzaus širdies Troš- 
’imai, to paties autoriaus 15c 
kaina ..............................  10c

Viršminėtos knygelės yra la 
bai naudingos ir kiekvienam 
žmogui reikalingos, patartina, 
kad ta knygelė rastųsi kiek
vienuose katalikiškuose na
muose.

Reikalaukite tuojau pas pa-

chigano ežero galų. Ant vieno arklio ji
sai jojo su trijų metų sūnum, ant kito 
arklio jojo jo moteris su podukra, o pės- 
eiais ėjo negras vergas, ant pečių indijo- 
niškatne lopšely nešdamas Kinzių “bei- 
bę”. Be to dar žingsniavo keletas arklių 
apkrautų rakandais, instrumentais, mais
tu, indais ir t.t.

.John Kinzie nupirko prancūzo to 
Mai triobelę. Prancūzas pasakojo, kad jis 
tų triobelę buvo pirkęs nuo negro Pointe 
de Saible. Prieš 25 metus jis čia buvo at
vykęs ir tų triobelę pastatęs. Tas negras 
buvo ne bet kas — mokėjo skaityti ir 
rašyti ir borėjo indijonų karalium patap
ti. indijonai jį mėgę ir palaikę su juo 
pirklybinius santykius, liet sau vadu jo 
nenorėję turėti.

Tvirtovė buvo (mstatyta daug niaz 
toj vietoj, kur dubai* “Tribūne” namas 
stovi, o Kiužio nupirktoji triobekė sto
vėjo ten put į šiaurę,

John Kinzie, pirmutinis amerikietis 
chicagietis, buvo apsukrus. Kaipo meist
ras tuoj aptvarkė nupirktų Minelį. Visus

tris prancūzus {atėmė savo tarnybon ir 
išsiuntė kailių supirkinėti. Už metų lai
ko jisai turėjo pirklybinius skyrius Mil- 
waukee. Už kuilius indijonai gaudavo dru
skos, degtinės, peilių, audeklų, indų, kir
vių, adatų, siūlų ir t.t. Kadangi John Kin
zie buvo gabus kalvis, tai jam labai sek
davosi pagaminti indijonams patinkamų 
daiktų ir todėl prekyba su jais jam klo
josi gerai.

Aplink tvirtovę ėmė atsirasti daugiau 
namelių, kuriuos pasistatė paleisti karei
viai ir maišyto kraujo prancūzai. Apie 
jų namelius buvo darželiai ir apdirbami 
laukai.

Bet nebuvo lemta Chicagai ramiai 
plėtotis. Bėdos ir nelaimės prasidėjo 1812 
metais, kai tarp Atuejikos ir Anglijos ki
lo karas. Kanados anglai ėmė kurstyti 
ir organizuoti indijdnus pulti amerikie
čius. Buvo sukurstyti ir Illinois vaisty
tos indijonai. Kadangi chieagiečiai la 
bai geruoju gyveno su jndijonais, tai jie 
nenorėjo tikėti, kad galės būti bėdų. Bet 
štai vienų dienų vienas vyras ir vaikas,

Bet kada einasi apie žydus, tai jau kas 
kita. J. Valstybių kongrese Meksikos valdo-• ^557 So,Wood St
vai neįspėti dėl vykdomų ten katalikų perse
kiojimų. O Vokietija anų dienų nupeikta ir 
įspėta.

klykdami atbėgo prie tvirtovės ir pasakė, 
kad indijonai visus išžudė, tik jiedu be
likę gyvi. Visi gyventojai tada Viskų mė
tė ir bėgo į tvirtovę. Bet visi netilpo. Da
lis apsistojo valdiškame name* šalę tvirto
vės. Kareiviai prisirengė atmušti indijo
nų atakas. Bet tie nepasirodė. Per ketu
ris mėnesius chieagiečiai gyveno baimėje. 
Moterys už tvirtovės sienų neišeidavo, 
vyrai teidavo būriais ir netoli teidavo.

Pagalios vienas indijonų vadas, pa
lankus amerikiečiams, atvyko į tvirtovę. 
Jisai iš Detroito komendanto atnešė įsa
kymų tuoj apleisti Chicagos tvirtovę ir 
vykti į Detroit.

Indijonų vadas ragino tvirtovės vir
šininkų tuoj kraustytis. Bet vadas nepa
siskubino. Be kareivių tuo tarpu tvirtovėj 
buvo 12 moterų ir 20 vaikų. Netrukus 
aplink tvirtovę atsirado apie 600 indijo
nų. Tvirtovės vadas norėdamas juos j 
savo pusę patraukti, ėmė dalyti dovanas ir 
paprašė juos palydėti į Fort Waync. In
dijonai greit pažadėjo tų padaryti. Kin
zie ir kai kurie karininkai aiškino vadui,

Chicago, UI.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue,

kad indijonais negalima pasitikėti ir j- 
rodinėjo, kad verčiau laikytis tvirtovėj. 
Maisto ir amunicijos galėjo užtekti pusei 
metų. Bet kas bus po pusmečio? Todėl 
reikia kraustytis.

Kinzienė su vaikui sėdo laivan plau
kti per ežerų į St. Joseph. Irkluotojui 
buvo prancūzai, kurie buvo geruoju su 
indijonais. Kinzie pasiliko su kareiviais, 
nes būdamas populerus indijonų tarpe ti
kėjosi gnlėsiųs kariuomenei patarnauti.

Rugpj. 15 d. 9 vai. ryto kareiviai ir 
civiliai iškeliavo iš tvirtovės. Priešaky 
jojo būrys indijonų, kuipo vadui ir sar
gui. Lyg žinodami, kad einu aut mirties 
kareiviai — muzikantai grojo pagrabinį 
maršų. i ,

Vos spėjo chieagiečiai apleisti tvir
tovę, kai j jų ūžtelėjo indijonkos grobio 
grobti.

(Daugiau bus)

GARSINKIT6S “DRAUGE"
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Detroito Lietuviu Žinios
EASISIDE

BEDIEVIO PROTO 
BANKROTAS

Geg. 31 <1. bedievių šlamšte 
“Keleivy” I^avinskas parodė 
visų savo kvailiško proto filo
sofijų, aprašydamas apie Liu

Susirinkimų atidarė pirm. Sesutės irgi jame dalyvaus. M. .Vilbikaitienė. Ap. Maldos gai pasitaikius, Vyčių basebo- alus <lar nėra kaip reikia, o nams, o esant vietos ir ki-
J. Usaris. t I Visiems bus gera proga pas-

Pereitojo sus-mo nutarimus kutinį kartų su sesivtėmisjtv-
perskaitė rašt. M. Aukšėiūnie- rame ore pasišnekučiuoti, 
nė. Nutarimai priimti be na- Tat, visi j Birutės daržų
taisų. '

Raštininkei patikrinus at
stovus, eita prie svarstymų.

birž. 18 d.

draugijos nariai paaukojo lo komanda vyktų į Cbieagų 
$16.50. Kiti pinigai buvo su- žaisti. Chicagiečiams gera pro 
aukoti kitų žmonių. Viso su-!ga bus su Vyčiais persitikriu- 
kolektuota $46.90. Ačiū visie- ti.
ms aukotojams ir rinkėjoms 
už pasidarbavimų ir visiems 

biznierius kuomi nors prisidėjusiems.

kita žmonės neturi pinigų. 
Dėl to ir biznis menkas.

tiems. Piknike bus ristynės.

Vyčių kuopos bendras meti
nis išvažiavimas nutarta ren-

Plačiai žinomas biznierius kuomi nors pnsidejusiems. kur prje ejero> kaj vjsį
Buvo įnešta vasaros laiku su- Leonas Širvaitis perdirbo sa- J dr-jų įsirašė 19 naujų na*Įtyrame ore bendrai pasilink- 
sirinkimų nelaikyti. Apsvars-'|Vo užeigų. Pas jį galima gau-'nU- H moterų ir 8 bvrai. ’sniintų.

Prasideda atostogos. Ponia 
Aukštakalnienė (Hill) gražio
sios valgyklos savininkė iš
vyko paviešėti į Rytines valst.

Moterų Sųjungos 64 kp. sva
joja vasarų surengti bendrų 

kuopa be sustoji- J išvažiavimų kur pavėsy ant 
pirmyn; auga na- ūkio. Sųjungietėms tinka ren- 

progresuoja veikime. Pe-J gtį bendri išvažiavimai, nes
Birž 12 d buvo suruktas ir i - n Trr - x reitas piknikas davė pelno. Bi- tuo gerinu išgarsins organiza-bnz. 12 d. buvo sušauktas Maskeviciene, O. Kišenė, D. rf 1? d piknikas jvyks BeeJoiją

Antanui Stankui, choristui 
ir geram parapijos rėmėjui, 
kuris su broliu ant Spring- 
wells gatvės laiko pavaišinimo 
vietų, atsitiko nelaimė. Lipda
mas laiptais, paslydo ir pul
damas sužeidė kojų. Gydytojas 
mano, kad kaulas palaužtas. 
Nelaimė kartais ir namuose 
atsitinka.

rinos Jis aiškina, nopl.lnrvt,, K K** bendras susirinkimas vis,, pa- TamclienS, p. Stasio, M. M. Ivė r‘a„nimXs ar
ir jam strbukh,, neatidarytą i*1“1? ^rrspondrnr.jose, kretp-Į ,ap„os draugiją valdybų na- jauskas, A. Balkus, L ftku)is, I £ diena nralni
akiu ir neapšviestu proto. drau*’» »r ną kas link dėjimo naujų gri- V. Mikalauskas, Kaz. Belir- K.. ..neapšviestų proto.

.Jis tiesų pasakė, kad ten yra 
2 baltos stovylos ir vanduo 
bėga. Bet ten nėr jokių “rū
dų” ir nieks vandens namo 
nesineša. .lis išeina iš paipų 
ir yra tas pats, kurį ir La
vinsimas geria. Jei katalikai ir 
tos davatkos, kurios neša ten 
dolerius (sulig l^avinskio žo
džių) nesako, kad ten “rū
dai”, tai kur tas nabagėlis

pirmininką, nes jis tuos daly- ndų parap. svetainėj. Susirin- j. Degutis, J. Žilinskas, 
kus tvarka, o ne per laikraštį kime nutarta surengti pikni- j Majoras

kų Birutės darže rugp. G d. Į. j Nutarta užprašyti dvejas 
komisijų įėjo uoliausi para- gv> Mišias: vienas už sergan- 
pijos darbuotojai: J. Ūsorius gįą j,arę Milinavickienę, o ki

sti Vyčių piknike. Kviečia vi
sų jaunimų atvažiuoti.

šiurkščiai atsilieptų. Korespo
ndentai visuomet sutiks švel
niu būdu klaidas pataisyti. 
Tuo pat klausimu kaliojo ir 
dvasios vadas kun. .T. Čižaus- 
kas.

Vestsidiečiai rimtai organi
zuoja ekskursijų į Chicagos

Sekančiame “Draugo” De
troito Žinių numery tilps pla
tus didesnii} biznių aprašymas 
ir supažindinimas detroitlečių 
su nauju advokatu.

ir P. Tameiis. Jiems j pagal- ,a8 birieUo 23 d. ftv. Jėzaus ra?“l!n« Par<a'«-.ya«aas sp.
bų stos: kun. J. Čižauskas, 
Modoms, KJausing, Škulienė,

“eūdus” surado ir kodėl jam 
galva skauda! Juk jis tik pe r: Prenumeratų dienraščiui ‘Dr.’ 
tvorų iš tolo matė, nes nemo- ,r SlaiP P,atinti‘ I)arbaa I”>-

Įnešta rengti gegužinę. Ine- Bukšaitė, Juodsnukaitė, Kaso
simas priimtas, bet rengimas j vičiūtė, Širvaitė, Vaičiūnaitė, 
paliktas tolymesniam laikui. Į Uždavinaitė. Piknike bus daug

Įnešta per gegužinę rinkti noujl> ir ’vain» margumynų.
Bus ir kumštynės. Tylute.

Širdies dienoje.
Šįmet Šv. Sakramento aukš-

rialiu busu. Jei laikas leis, ža 
da važiuoti ir mūsų dvasios 
vadas gerb. kun. I. F. Borei-

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS

Stanislovas Buknvs, kurio 
buvo abi kojos sulaužytos ir 
kuris virš septynis mėnesius 
išgulėjo Eloise ligoninėj, po 
biskį pradeda vaikščioti su 
pagalba krukų ir geležinių rai- 
štų. Žmogelis sako net pami
ršęs kaip reikia vaikščioti. Į 
kurių pusę galva linksta, į tų 
pusę virsta, kaip kūdikis. Ji
sai širdingai dėkingas tiems,

Šv. Petro parapija stengia- kurie jį lankė, ypatingai dė
si duoti bedarbiams žmonėms I kingas graboriui S. Rokni ku- 
progos išvažiuoti į tyrų orų, į ris nuoširdžiai rūpinos jo žmo 
Iparapijos piknikų birž. 18 d. Inos palaidojimu. Neužilgo Bu- 
Busas išvažiuos nuo bažnyčios knys grįš Į savo ūkį. ir nors

tųjų mokyklų baigė narės Dai- šis. Būtų linksma ekskursija, 
nauskienės duktė Julia. į Norintieji važiuoti su ekskur- 

Detroito įeitas įsija, užsisakykite bilietų pas 
P. Padolskų, Lietuvių svet.,

Anų penktadienį Onos Ak- pas fotografų K. Samsonų ir

ka ir aprašyti tos vietos ir 
nežino, kaip ten viskas sutv 
įkyta.

Toji vieta -yra pašventinta 
ir pavesta tik dėl pagražini
mo bažnyčios fronto, ir yra 
tiktai reginys, arba paveiks
las, stebuklingosios vietos Pa
nelės Šv. Liurde, Prancūzijo
je, kur tūkstančiai žmonių ap

vestas O. Aksomaitienei, kai Šv. Jurgio parapijos Mari- somaitienės pataisyme kores
pondencijos buvo pažymėta,ir • ’ if)C. Vaikeliu drantriins šnairi- J muvj pakuliui,

za-ĮPo “Drau8°” platintojai. O. 1 . a a e., ikad nariai šb* draugijų: Apa-
Aksomaitienė padėkojo atsto
vams, kurie gelbėjo jai dien
raščio “Draugo” vajuje. Ji 
gavusi dovanų.

Knygyno tvarkytojai prane 
šė, kad knygynas yra geroje 
tvarkoje.

Sekantis susirinkimas pri
turi malonių ir lieka pagydy- Pu°lft d. liepos, bet, kadan- 
ti nuo visokių ligų. Jei La-i ** ** dien» >'ra švenčiama 
vinskas negirdėjo ir nežinojo a susirinkimas nukeltas į 
pie tai, lai paima knygute ‘™«adiani, Hepos 5 d. 
‘•Stebuklai Liurde” ir per-1 Visą dr-jų atstovai kviečia-
skaito, tada suptas vertę tos mi aWlaaky« ! 8Pa»d»’ Už
virto. ir paaiškės jam protas. dr-'°8 susirinkimą, nes
Katalikai džiaugiasi ir didžiu® ‘k”° daugiau a‘8toT* luo su‘ 
jasi, kad turi tų vietų ir gra- ,s,rinkimas įdomesnis ir reikš- 
žą atvaizdą. ‘ |mingesnis.

Lavinskui galvą skauda, I Susirinkimų uždarė pirm. J.
kad davatkos dolerius duoda 
ant “apieros”. Kad Lavins- 
kas turėtų tiek, kiek ten pri
deda, užtikrinu, kad po kelių 
dienų iš bado jis kojas už
verstų. Bet nors turėti) ir ga
lėtų duoti, tai aišku, kad ne
neštų žabalam blevyzgui kvai- 
lamaniui, bet remtų savo ide
ališkų vietų.

Bedieviams bus dar didesnis 
smūgis ir peilis po kaklu, ka
da pamatys bažnyčios fronte 
baltų Šv. Jurgio, mūsų para
pijos globėjo, 6 pėdų aukščio

Ūsorius.
J. U torius, virtu.
M. Aitkščiūuicriė, rašt.

(VAIRIOS ŽINELĖS
Birželio 18 d., Šv. Jurgio 

bažnyčia iškilmingai švęs Die
vo Kūno šventę. Tų dienų vai
kučiai priims pirmųjų šv. Ko
munijų. • |

Iškilmėse dalyvaus gerb 
kun. Valaitis ir klierikas A. 
Damauskas, kuris vasaros a-
tostogas leidžia pas savo na- 

stovylų, kurių paaukojo pp. ,Slę mamyte Dainauskienę, pri- 
Majauskai (kainavo 205 dol.) jklausančių Šv. Jurgio parapi- 
ir kuri už poros savaičių bus jei
pastatyta. I>ai tada skaldo ša

ukimas įvyko birželio 4 d. Su- j 
si rinkimų atidarė pi rm. A. Ra
kauskaitė malda.

Nutarimai praeito susirinki
mo perskaityti ir priimti.

A. Rakauskaitė pranešė, kad 
raporto nuo “sočiai” nebus 
galima išduoti todėl, kad dar 
pinigai nėra Butvarkyti; bus 
išduotas ateinančiam susirin
kime.

Toliau Rakauskaitė pranešė, 
kad dvasios vadas negalės da
lyvauti susirinkime, bet pra
šė, kad narės pagalvotų apie 
piknikų. Visos draugijos mū
sų parapijoj susidėjusios žada 
surengti vienų bendrų pikni
kų.

Nutarta išrinkti dvi atsto
ves, kurios nepriklauso prie 
Šv. Jurgio Lietuvių Jaunimo 
klubo. Išrinktos M. Vaičiūnai
tė ir M. Uždavinaitė.

klebonas taipgi prašė, kad 
draugija nerengtų išvažiavimų, 
kaip kitais metais, nes šįmet 
beveik kas sekmadienį bus pi
knikas.

Pirm. priminė, kad iš prie
žasties negalimybės paskirti 
dienų piknikui, jei bus reika
las, sušauks specialų susirin
kimų. Raštininkė atsiųs atvi
rutes.

Nesiradus daugiau įnešimų, 
susirinkimas baigtas malda.

Mažutė Sodalietė

štalystės, Moterų Sųjungos, 
Tretininkų ir Šv. Pranciškaus 
seserų rėmėjų, kaltina jų už 
klaidingų koresp., rašytų apie 
Šv. Pranciškaus seserų rėmė
jų vakarų. Toj koresponden
cijoj aš pats atsakau už šias 
klaidas, būtent; apleista dar
bininkė P. Dzenkauskienė ir, 
vietoj Vaškevičius, turėjo Wū- 
ti Vaškevičienė. Virš minėtos 
draugijos nieko bendro .neturi 
su Šv. Pranciškaus seserų rė
mėjų draugija ir jos visai ne
prisidėjo prie rengto vakaro 

P. Aksomaitienė pažymi, jog 
už rašymų į “Draugų” ji ne
gaunanti jokio atlyginimo. Ma 
nau, kad nei vienas korespon
dentas negauna atlyginimo. 
Jie darbuojas iš pasišventimo 
dėl Dievo, tėvynės ir Amerikos 
lietuvių visuomenės.

J. Usoris,
Tojo vakaro rengėjas i

M. J. Šimonį. Kuomet susira
šys užtektinai 
skaičius, kad pripildžius busų, 
sušauksime susirinkimų ir nu
tarsime, kokiomis sąlygoms 
bus rengiama ekskursija. Kas 
nori važiuoti, pasiskubinkite 
užsiregistruoti.

2 valandų. Kurie nedirba ir 
neturi progos išvažiuoti, pra-

ekskursantu i8omi ateiti P88 klebon»i
gaus dykai bilietų nuvažiuoti 
į piknikų ir sugrįsti. Pirmiau
siai bus duodami parapijo-

džiaugsis \v! galėdamas vai
kščioti, bet sugrįžęs neras sa
vo moteries, kuri mirė jam 
gulint ligoninėj ir kurios pa- 

(Tęsinvs 4 pusi.)

vo dantis ir liežuvius, kad mes Buvo paskelbta, jog Jo Ma-
turime ideališkų, gerų žmonių lonybė vyskupas suteiks Dir- 
katalikų, kurie šimtais aukoja' niavonės Sakramentų birž. 23
kilniems dalykams ir dar kas
dien meldžiasi už bedievius,

d. Tos iškilmės įvyks dienų 
anksčiau, būtent birželio 22 d..

kad Dievas susimylėtų, nepra-,8 vai. vakare. Parap. choras 
žudytų jų amžinai, nes jie ne- ,visu smarkumu ruošiasi prie 
žino kų daro. ! iškilmių. Mūz. Jonui Čižaus-

kui susirgus, kleb. kun. J. Či 
žauskas pats lavina chorų 
naujų giesmių, kad kuo gra 
žiausiai pasirodyti vyskupui.

DETROITO KATALIKŲ 
SPAUDOS RĖMĖJŲ 
DR-JOS SUSIRIN

KIMAS
Visi detroitiečiai nepamirš-

D. K. S. R. dr-jos susirin- kitę pikniko šį sękmadienį. Jį 
kimas įvyko birželio 6 d., šv.'rengia rėmėjų skyrius sesučių 
Jurgio mokvklos salėje. naudai. Piknikas bus įdomus,

Sulaukus legalio alaus, ant 
krautuvių langų, kas antros 
durys, matosi “beer”. To 
“beer” jau tiek yra, kad pa
tys biznieriai skundžiasi nepa
daro biznio. Ir negalima tikė
tis didelio biznio viena, kad

Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Seserys reiškia gilių padėkų 
už prisiuntimų $121.00 nuo va
karo, kuris buvo balandžio 
mėnesyje, nenuilstančiu pasi
darbavimu vietinio rėmėjų j 
skyriaus.

Antra, už $70, kuriuos pri- į 
davė rengėjai “Netikėto va-‘ 
karėlio”, rengto gegužės mė
nesyje.

Už tas aukas, suteiktas 
mums, tariame nuoširdų aėlū 
didžiai gerb. klebonui kun. J. 
Čižanskui, rengėjams, rengė
joms, aukų teikėjams ir visie
ms atsilankiusiems. Meldžia
me, kad Dievas Visagalis vi
siems atlygintų ko mes pilnai 
negalime padaryti.

iv. Pranciškaus Seserys

Apaštalystės Maldos drau
gijos mėnesinis susirinkimas 
įvyko birželio 4 d., Šv. Jurgio 
parap. mokyklos kambaryje.

Balandžio mėnesį mūsų dva 
šios vadas kun. J. Čižanskas 
atsilankęs j sus-mų pranešė, 
kad komunikantų mašinėlė su
gedus ir prašė harių paauko
ti. Padarius pranešimų, nuta
rta tų dalykų referuoti ir ki
toms parap. draugijoms, kad 
prisidėtų aukomis.

Į komisijų įėjo šios nenuil- X Birž. 6 d. L. Vyčių 102 
stančios mūsų draugijos vei-, kp. j vyko susirinkimas. Išira 
kėjos: M. Bublauskienė, J./ė 5 nauji nariai. Kalbėta a- 
Budienienė, V. Petrauskienė,1 pic sportų. Nutarta, kad, pro-

WESTSIDE

EPICUREAN GRILL
ANTHONY M. HILL, savininkas

Pirmos rūšies valgykla grupėms kambariai ir 
Bankietams. Salias Alus po 5c.

138 Cadillac Square 2nd Floor
CLIFFORD 3368

Elektros kaina operuoti elektrinę 
skalbyklą — 1 centas per valandą.

Nauja
elektrinė skalbykla-
Pulki, drūta elektrinė skalbykla kun' gali A j B/\ 
aprūpinti didelės Aeinriynoe skalbinius Ir 9 I j O” 
palikti tau daugiau laiko praleisti su ftel-
myna i'r draugėms. Turi naujos Mdlrhys- fj
tės agitatorių, kuris drabužius Švelniai kil
noja — iftskalhla žvarlal tr greitai. Elektrinis "halloon 
roll” gręžtuvas nesuskaldys guzlkų — išgręžta paklodę ar 
skepetaitę lysių sausumu. Nepaprasta kaina. $5 rankpini
gių. Liekana per mėnestua Kitos elektrinės skalbyklos. 
$79.50 Ir $100.

Elektros kaina o- 
pptiiotl e ck trin| 
siuntinę — ma
žiau netpi !e per 
valandą.

Elektrinis Šluotuvas 
tik £24

visi

Sis lemos kainos bet srukštoa 
Jčgos valytojas Išima dulkes iš 
kr. irų ir ssinkymę Iš valymo. 
Turi pritaikinama dislele. (inu- 
siai atlyginant ui mainj'nų, se
no valytojo.

$1 ,R AN K PINIGU — T.IE- 
KANA PER M#.NES11S.

Matykite pilną el'ę elektrų* prietaisų — v 
nešanti dvigubą gsrantaelją išdlrli^p

COMMONWEALTH EDISON

ELECTRIC SHOPS
Vidurmlesty — 71 W. Adams 8t. — 1X3 8. Dearborn Street 

Telefonas RANdolph 13OO. Ixxtls •« Ir MII
Skyrių SankrovtM Atdaros š-štadlonials Ik, 3:SO Vakare. 

Broadtvay—45<1 Broadway Ashland—tftlt South Ashland Ava.
Irvlng Park—4811 Irvlng Park Blvd. South State—1460 South State St. 
(ngan Sųuare—2(1$ Mllnaukee Avė. Englevrood—862 W. (Ird St.
Ma<lison-Crawford—4281 W. Madison Kt.Houth Oltirago—2960 E. 92nd St.

Rosrland—11116 So. Michlgan Avė.
2745 Lincoln Avė. v w l«th Rf-3400 Southport Avė. 12 J v w 8- Klmbark Avė.
8911 N. Clark St. 2413 C,c*ro Ava 5601 S. Lowe Avė.

Matas primok ėjimas ant timokesčių plano.
DUODAME FEDERAL KUPONUS
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KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ 
KOLONIJAS

Juozas Žilevičius sujungti visas pajėgas lietu
vių muzikos veikėjų krūvon, 
būtų galima turėti keletu di
delių simfoninių orkestrų, ke
letu didelių operų. Bet to var

“Gripsliolm” į Klaipėdų plau 
kė jau antrų kartų, yra vie

piąs iš didžiausių pasiekęs 
jKlaijiėdų. Gi būnant laivui 
/įierdideliaui į patį krantų pri
plaukti nebuvo galimybių, to
kiu būdu motorlaivis turėjo 
apsistoti jūroje toliau nuo kra
nto, ir kitu Švedų Amerikos 
Linijos laivu “Borgliolm” nu
keblinti į krantų. Gauta tele
grama skamba sekamai:

Indijoj tokiu budu pardavi
nėjamos ir pristatomos kurui

LIETUVOS VALSTYBES KONSERVĄ 
TORIJAti, kur apsigyvenę lietuviui 

katalikai, kaip darbuojasi ir
------------ Įt.t. Taip pat Kanados lietu-

Gerui žinoma, kad Kanado-Įviai, tapkite “Draugo” skai- 
je yra nemažai apsigyvenusių tytojais. Nors sunkūs laikui, 
lietuvių. Nors dauguma jau bet, esant geriems norams, ga- 
išsižadėjo katalikybės ir lie- Įima ir būriai surasti: neišga- 
tuvybės ir apie tokius nėra lint vienam užsisakyti, galima
reikalo ir neįdomu kas nors dviem, trims susidėti. .. ...

'jos studiozai, progai pasitai-
,, ji lietuviai turėtų kįU8 įeitų į artimesnius

it»e “Drauge pasirodydavo kanadiei.iua Jietuvius „aremti 8U

KUR DINGO KANADOS 
KORESPONDENTAI

gini kada nors sulauks kas.
,new ten, kur du lietuviai suė- 

■ ■ ■■ —• 'jo, tris partijas padarė. Taip
(Pabaiga) -kyklas Cbicagoje, Brooklyne įveikia beveik visos kolonijos,

kokioje vra simfoninis skait-.ir Bo“toBe- S“™ laiku jos tu- aišku, kad menas negali tnr 
liūgas orkestras, kuris yra vle. <l««g .iiokimu ir daug pa-|lHi k" ■*« <>
nintėlis užsieny faktinosios ruošė muzikos dirvoje, tuomet ibendro sutartino veikimo. Gai
, . . i,-,-. v trukusių lietuviams muzikos la.Lietuvos. Labai butų svarbu,' . i
kad A. Pociaus konservatori- ve. Kadangi V.istybės Konser-

kusios, įsleidusios paties M vatorijos proga atidarymo te 
Petrausko kurinių gerokų ko padaryti apžvalga muziko* 

mokslinimo lietuvių tarpe, tat, 
baigdamas šių apžvalgų, turiu

I N LT Hemland New York

kusios,
girdėti. Bet praeityje dienra- \u....

Aineukos iivtuviui luivit. jaus, įeitų į artimesnius ry-
v. .. ,r . .. rp *us paremti gjus su Lietuvos Valstybės
žinelių iš Mon rea io, Torom literatūra Jei amerikiečiai Konservatorijos studentija ir, .............~o----------------- - . .
to, nes tose kolonijose randa- pergkaįtytus laikraščius pasių- 'bendrai pati mokykla, vieno- kai daugiau turi mokinių, ne- palinkėti pirmosios Konserva-
si lietuvių parapijos ir kata- gtų kanadįečiams, jie arčiau kįu av kitokiu būdu, užmegz-'gu Lietuvoje. Kiekvienoje ko-torijos vadovybei geriausiom

1 a. a s,us*Paž‘nę 8U spauda painylė- tų tarpusavius santykius. Gal lonijoje, kur yra vargoninin
v*?11 ’ i-^1 0Ie P0n ' tų ir tuomet skaitytojais tap- vra galimvbė organizuoti eks- kas, turi po keletu desėtkn

, . ‘ , kursijų mokytojų vadovybėje mokinių. Be jų, dar esama
a anai. os įe u\iai aai rį’at, Kanados koresponden- j j Lietuvę, ar, gal, mokykla lietuvių privačiai pamokomis 
81 X1^ai .nus vel ir c? tai, į darbų! i “Draugo” ar-įrastų galimybės pasiųsti ga- besiverčiančių, pas juos irgi 

™V.?'. ( augumus ąsnie tojų eiles. Visi stokite į dar- besnį studentų kaipo stipen- yra gerokas skaičius besimo- vatorijos jmruošusios pirmuti-
1118181 aw ai >n< įja pi n. įn j,;l> 0 j)Us llutiestas gražus ke- (dininkų susipažinimui su lie- kinčio lietuviškojo jaunimo. J“03 nn'isų muzikos vadus, 
gai. variai o. lėtin iai uita jjus į kll|tnrinį išeivijos gy- tuviškaja mokykla ir apsipa- Taip pat veik kiekviena kolo-' P. S. Kaune dar veikia Lian- 

1 *ai \ ei m, i ar ortspon Venimų, bus užmegzti ryšiai žinimui su Lietuvoje muzikos nija turi lietuviškojo jaunimo dies Konservatorija ir žydų 
entų sto a, ar jie taip 3nu.|a,.p vįeno įr kįto krašto lie- pažanga ir laimėjimais. Įbenus (šokių orkestrus), kai'muzikos mokykla, bet jos dar

skaičių, užsidarė.
15. Amerikoje vargomnin-

kloties, kad jai sektųsi davė 
sti moralę pagarbų Konserva
torijos iki tokio laipsnio, ko
kiame buvo prieškarinės rusų malkom 
Maskvos ir Petrapilio Konser-

Lietuviai keleiviai nukeblinti 
nuo Gripsliolm Klaipėdoj, bi- 

I iželio 13 d., laivu Borgliolm. 
jPriplaukėm labai patogiai. O- 
I ras gražus. Visi labai paten
kinti kelionės malonumu.”

Ekskursijų palydėjęs

1

apsileido.
Gerbiamieji Kanados lietu

viai, žinokite, kad Amerikoj 
tik vienas išeina lietuvių ka
talikų dienr. “Draugas”, ku
ris plačiai po visų Amerikų

tuvių. Amerikonas

ĮSTOJO Į BENEDIKTINŲ 
VIENUOLYNĄ

“Xew World” praneša, kad

14. M. Petrauskas dar prieš 
karų atvykęs į Amerikų bu
vo organizavęs muzikoj mo-

'kurios kolonijos turi net po jaunos, netenka kų nors ypa

yra skaitomas. Amerikos lie-Įšv. Bedo Kolegijos, Peru, UI.,1 
tuviai, turėdami giminių Ka- studentas, Antanas Matulėmis,j 
muloje, radę žinučių iš lietu-'iš Waukegan, III., šį mėnesį Į 

kataliku

keletu ir gana skaitlingų. Cbi
cagoje, Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos mokykla turi savo 

Scbool, St. Francis, Wis. Iki l«kaitlingų orkestrų, kuris net j 
dabar mokinosi šv. Bedo Ko- svetimtaučių tarpe yra premi-1 

jas gavęs. Labai gražus yra

tingo apie jas pasakyti, taip 
pat ir Šiauliuose. f

SLA EKSKURSIJA 
KLAIPĖDON

derniškuoju motorlaiviu “Gri-Į 
psholm” — “Baltoji Gulbė”, I 
laimingai pasiekė Klaipėdų tų 1 
pačių dienų, kurioje buvo nu
matoma pasiekti. Motorlaivis

Ar jūs Tu.ite tų ‘Nesijaučiu 
Gerai” Jausmų?

Musų patarimas jums yra, nuelklto 
pus savo vaistininką ir už dolurį nu
sipirkite sau buteli

Nusa-Tone
legijoje

. , . , . .orkestras, taipgi Clncagoje,Antanas visad buvo ramaus,!. . . * ... šv. Kazimiero Akademijos, šū
vių katalikų gyvenimo, labai; išvažiuoja į benediktinų nau-|Įlllo'1H au'\ )->'°, V, U t įaugu vien iš mergaičių. Vi-
atydžiai jas skaito ir ploniau-1 jokynų, St. Vineent Areliai)-’n. niok>tojų my linas n gei k krūvon suglaudus, Arneri- 

i,..» *-.i. i----- 1:., h™ i nh.,.i,n r>,.T,„Q Į minas. įsi, ypa ingai oi«s> lietuvių skaičius specia-
pondentas, Antano klases drau ,. . , . .. .. . ... i• liai besimokinančių ir veikia-' 

'nčių muzikos dirvoje kelis ka-

jasi. Todėl, kur tik kanadie- bey, Latrobe, Penna. 
čiai lietuviai gyvenate, vei- Antanas vra sūnus \\’auke-

kiate, ar skaitlingoje koloni- ganė gerai žinomo biznieriaus, 
joje, ar į,o keletu, rašykite 
“Draugui”. Tomis žinelėmis 
pasitenkins kiekvienas “Drau
go” skaitytojas, kur jis ne
gyventų.

Be to, ir jjatys kanadiečiai 
galės vieni kitus geriau žino-;

“Draugo” rėmėjo ir agento,
Juozo Matulėno. Baigė šv.

Baltramiejaus parap. mokyk
lų 1927 metais ir per 4 metus 
ėjo mokslus Pio Nono Jligh

Trečioji Susivienijimo Lie- l’o visą pasaulį paskelbusį toniką, 
kuris stimuliuoju jūsų upetitą, at-

tuvių Amerikoje Ekskursija, į «‘^ęmą. ir jus j*u-‘ " ’’ sitės tvirtesniu ir miegosite Kartulis.
išplaukusi iš New Yorko tie- y1?®, ,mfn^si?v A,e"iini>31 butelyj tabletkų. Pradėkite sj trc-at-
siog į Klaipėdų gegužės 27 d.. 
Švedų Amerikos Linijos mo

mentą tuojaus Ir jeigu po dvidešimts 
dienų jus busite neužganėdintas. Jusu 
pinigai bus Jums sugrąžinti — jus 
neimate jokios rizikos.

DETROITO
ŽINIOS

ŠV. PKTKO PARAP.

(Tųsa iš 3 puslapio) 
laidojime jis negalėjo daly
vauti.

Mergaičių Soilalicijos mene 
sinė komunija pripuola birž. 
1b d. Nors pamokos vasarų nu 
traukta, bet vienas dalykas 
niekad nesustoja, tai pareiga 
prie mėnesinės komunijos. 
Kiekviena gera motina prižiū
ri, kati jos dukrelė tų parei
gų pildytų.

gas, linki jam geriausio 
sisekimo ir ištvermės savo nau 
jame pašaukime!

Ed. J. Kub.

P. S. Kitataučių katalikų 
mokykla kitataučiams ir mūs 
bernaičius lietuvius išauklėja; 
mums, lietuviams, tik Mari
jonų Kolegija gelbsti, tat bra
nginkime

I rtus prašoks Lietuvoje skai
čių, tik gaila, kad jis nėra 
tarp savęs susijungęs ir netu 
ri vieni su kitais jokio ryšio, 
kaip kad vra Lietuvoje; per 
tai ir darbas neteikia tiek 
apčiuopiamos naudos, kaip tei 
kia tautai pačioje Lietuvoje.

Amerikoje, jei būt galima

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVA 
DĖMESIUI

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VARTOK WELDONA TAULETl S

Aptiekose Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių "History of Rhe- 
umatlbm" dykai. Kreipkis J:

WELI>ONA CORP.
Denk 8, Atlantic City, M. J.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

T’iIr Is r Pamaus Vlvmil Bet sn,l In- 
elude. faro jw,wd»-r, ftoug., 76r,
TI.Mie Cream U.II9, Dupilatory $1.00, 
Pivial Aatringent $1.75, B»th Balt t.00, 
Tollet W«t»r lt.25. Perfum. 12.7$, Biil- 
Ilantlne 75e. Pkln Whltener 75c. Totai 
taiue 112.00. Speclal prlce, |1.97 for all 
ten plecea to introduoa thla tina.

Vardas ................
Adrosas ..............................
Siunčiame per paBtą COD

s Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5fh Avenue, New York

Stop 
Jtching 
3 Skinr

Šiuo pranešame, kad prie 
Šv. Petro bažnyčios draudžia
ma dalinti plakatus šeštadie
nių naktinių piknikų. Mes 
stengiamės, kad mūs jaunimas 
lankytų piknikus tinkamu lai
ku, tinkamoj vietoj. Ant to
kių piknikų vėlai išvažiuoja
ma ir paskui grįžtama tik sc- 
ktimdienio rytų. Yra tinkamų 
vietų jaunimui per visų vasa
rų pasilinksminti. Pagundos 
naktį girioj pikniknuti ne ka
talikiškam jaunimui. Iš nak
tinių piknikų niekados geras 
neišeinu. Tat klebonas šv. Pe
tro parapijos prašo tėvų drau
sti savo dukterim lankytis į 
tokias pramogas. Yra blogas 
paprotys ir dažnai atneša blo
gų vaisių.

K. V- M.

H. F. McElroy, Kansas Ci
ty, Mo., miesto menedžerius, 
turėjo užmokėti $30,(MM) “kid- 
neperiams” už paleidimų jo 
duktės. Pagrobtoji per 30 va
landų buvo laikoma tamsiam 
ir šaltam rūsy.

PASIRINK SAU GERIAUSIĄ “DRAUGĄ”.
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau

sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa
žįsta.

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 
laikraštis.

“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties 
dienraštjėsrt’-’dėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas.

“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame 
daug žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš 
Lietuvos ir viso pasaulio.

Nebūk be “DRAUGO” — užsisakyk šiandien
“DRAUGAS” metams $6.00.
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie

tuvoje. Metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

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 24 d. “United States”, birželio 2!) d. “Bcrengn- 
ria”, Liepos 3 d. “Gripsliolm”, Liepos 7 d. “Jie De 
France.”

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų Unijų ir geriausių laivų į Lietuvę ir visus 
pasaulio kraštus.

Telefonus CANAL 7790

JN ovr OFFICE

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais

Ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydanti antiseptiką Žemo— 
saugus. ApUskoee. 16c., ««o.,
11.00.žemo

f OP CKin d/ft! fMT|f)O5

Stop 
Itching 
Skin

Grymuv, ^rllmnns Žemo sustabdo 
niekėjiiną o«los J penkias sekundas 
— Ir paftelbtngaa prie Ersentos. 
pufkų. dedervinės. Ir fėhėrltnu Že
nto beveik stebuklingRl praėnihtn 
vtsukias odos irltacljas, kariauki 
Jo gydymo ypatybės retai randu- 
i.ioh kitom* gryduolėse, Visos vaistl- 
nyčIoH užlaiko—3S«*. 60c, |1, Ypa- 
tiiiKHi tvirtas Žemo. bu syk gc- 
tosnl rcsultatal >1.25.

žemo j
FOfl 5r„tN IPPiTATiOMSL



Penktadienis, birželio 16, 1933 D fc X U G X S
AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 

DR-JOS XIV SEIMAS

Akademijos Rėmėjų l)r-jos 
XIV Seimus įvyko gegužės 21, 
1933, Marijos Gimimo parapi
jos salėje, Chicago, III.

Seimus prauėtus iškilmin
gomis šv. Mišiomis 10:30 vai. 
ryto, Vienuolyno koplyčioje. 
Mišias laikė ir pamokslų pasa- 
kė gerb. kum M. l'rbonavičius.

Po pamaldų, delegatui ir sve 
čiai rinkosi j Vienuolyno Au
ditorijų, kur gerb. Seserys 
buvo parengusios jiems pie
tus.

Antrų vai. popiet gerb. Cen 
tro pirm., A. E. Nausėdierė 
atidarė Seimų širdinga svei
kinimo kalba ir pakvietė gerb. 
kun. Urbonavičių sukalbėti 
maldų.

Semiui prezidijautas

Seimo vjjdėja A. E. Nausė
dienė, pagelb. — O. Reikaus- 
kienė, M. Šedienė, I rast. —
V. Galnaitė, 11 rast. — M. Gu 
rinskaitė. Mandatų komisijon 
— V. Mockienė, E. Prosevi- 
čiutė, E. Plekavičiutė. Rezo
liucijų komisijon — kun. M.
Urbonavičius, O. Butrimienė,
L. Šimutis. Knygų revizijon— nuo Jūsų esu 
B. Bytautienė, S. Bartkaitė, ■ siu Jūsų tai jie 
O. Dobrovalskienė.

Kolegijos Rėmėjų Apskr. C.
Petraitienė su auka $15.00
(amžinos narystės mokestis).
B. Nenartonis, amžinas narys ■ Centro pirm. A. E. Kaust
au auka $5.00. A. Baltutienė, dįenės raportas raštu.

jaus metu kalbėjo visų Chica-(gražios dovanos man asmeniui 
gos ir apylinkės skyrių vuka- i suteiktos: iš 5-to skyr. Dievo

ŪKĖN IŠVAŽIAVIMAS

ruošė.

p-lės: Ambrozaitė, S. Bartkai- 
tė, amžinos narės. P-nia Čepu
lienė iš 1 skyriaus. P-nia I- 
vanauskienė iš 5 skyriaus. O. 
Nevulytė ir p. Šatienė iš Bri- 
ghton Parko. A. Nausėda, La
bdarių Centro pirm. Jaunuo
lių draugijos ,t. y. Ministran- 
tų, Angelo Sargo, Mokyklos 
mergaičių Sodalicijos ir Mari
jos Vaikelių sveikino iš šių 
parapijų: Šv. Kryžiaus, Nekal 
to Prasidėjimo, Aušros Vartų, 
Dievo Apvaizdos, Visų Šven
tųjų, ŠŠ. Petro ir Pauliaus ir 
Šv. Kazimiero (Chicago Hgts, 
Ilk).

Įlaši u sveikino

Serganti gerb.

Seiliuj sveikino.
Gerb. kun. Ig. Albavičius 

su auka $15.00. Gerb. kun. A.
Bakutis su auka $5.00. Gerb. 
kun. M. Urbonavičius nuo Šv.
Kazimiero Seserų Kougregaei 
jos .P-nas L. Šimutis nuo dien 
raščio “Draugo”. Gerb. kun.
J. Mačiulionis nuo Tėvų Mari Į M d'., su auka $5.(i'). Tretininkų

Apvaizdos parap., 2-ro skyr. 
Šv. Jurgio parap. ir 9-to skyr. 
Šv. Antano parap. (Cicero) 
džiugino mane ir teikė naujos 
inspiracijos darbuotis šioj kil 

Didžiai (icrb. Dvasiški ja ir nioj draugijoj. Mūsų jauniau
sieji puikiai rengiasi didelie
ms darbams, kuomet įstos j 
eiles suaugusiųjų.

Seserims Kazi-

Af'lU

14-to Seimo dalyviai:

Pirmiau negu pradėsiu ra
portuoti, noriu išreikšti nuo
širdžių padėkų gerb. Centro Ačiū gerb.
Valdybos nuliams, bendradar įmierietėms už globų, palanku
bėms su kuriomis gražioj su
tarty teko darbuotis jau kelio 
tiku metų. Ačiū A. R. D. sky
riams, kurie dideliu pasišven
timu veikė ištisufe metus ben-

nių ir malonų vaišingumų tei
kiamų mūsų draugijai. Dienia 
ščiui “Draugui” ir jo vedė
jams dėkingos esame už davi
nių vietos mūsų parengimų

drai su Centru. Jaunamečių bei susirinkimų skelbimams. 
A. It D. skyrių aktyvumas ir (Bus daugiau).

G R A B O R I A

Visiems proga praleisti Iii, 
ksmai dienų Marijonų Karmoj, ’ oriuos Tei. cahimet 4os» 
liepos 4. Bus nepaprastas pik- K“*,‘ lcl “«“*•**

“ii M- A- RAKAUSKAS
ma karvaitė, gražių paršiukų, 
gaidukų ir baltų zuikių. Kaip 
ir paprastui gulimu gauti mi
ltų ir lašinių.

LIETUVIAI DAKTARAI:

1*1. LAlAlETTt 3(67

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIHUKGAM

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava. netou Kadsia/
Volanam.: nuo * Iki I »ai vakare 
■aradomla Ir nadšltomia oa*a 

sutarties

LIETUVIAI DAKTARA
Amerikon Liet. Daktarų Draugijos Nariai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 Ir (-8 vaL vak. 
ReauleucIJot. O(Imm>: 2666 W. «»th St.

Valandos: 1(—12 ryto 
Seredouiis Ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1448 SO. 4»Oi CT., CICERU, II.L. 
UUir., Ketv. Ir l’ėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Pąned., Sered. Ir Subut. 2—9 vai.

Tel. LAFAYETTE 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgai 

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

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

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
t Maryauckju. t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1420 West Marąuetta Road 

VALANDOS;
I Iki 12 ryto: 7 Iki 9 vakare 

U tam. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea (468 B. MEPLEWOOO J VE

.i-c* — Motina Ma
ria iš Šv. Kryžiaus ligoninės. 
Jos sveikinimų talpinau!:

“Brangios musų Rėmėjos, 
Gerbi Seimo Dalyviai:

Nuoširdžiai sveikinu Jus su 
sirinkusius atlikti kilnius dar
bus mūsų įstaigos labui, kurie 
neš Dievui didesnę garbę ir 
lietuviams naudų. Visai netoli 

o mintimis Bū- 
visų dienų. 

Prašau 'Visagalio laiminti Jū
sų nutarimus ir pripildyti Jū
sų širdis džiaugsmu ir gausio
mis Jo malonėmis.

‘‘Su gilia pagarba,
“Molina M a via.”

Gerb. kun. Pr. Vaitukaitis 
iš Omaha, Neb., gerb. kun. 
Dr. L. Mendelis iš Baltimore,

LACHAVICH 
IR SONOS

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

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2518 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Bl.
TEL. CICERO 5927

Telefon*» Varde 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automnbilins visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago. TU

PHONE GROVEHILL 9027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. lf.

TreCiadlenlals Ir aekmad. s u e Įtarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

1869 80 VVE8TERN AVĖ. 
Chicago. UL

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7(91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
.DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 1( ryto iki 8 vakare

jonų Kongregacijos. O. Butri
mienė.nuo.Akad. A- 
luninų su auka $1Z).(M). Žagu- 
iiienė nuo Moterų Sų-gos Clii- 
eagos Apskr. su auka $10.00. 
A. Dargia nuo Labd. Sų-gos 
Centro su auka $10.0<J. Gerb. 
kun. M. Urbonavičius nuo L.

d r-ja iš Phila., Pa., ,(Šv. Kaz. 
parap.) su auka $5.00, Mokyk 
los Mergaičių Sodalieija iŠ 
\Vaukegan, Ilk, su auka $3.00, 
Juozapas Gurinskas iš Chiea- 
go, Ilk, su auka $5.00. Teo
dora Ati'oškienė iš Chicago, 
111., su auka $5.00 ir 21 sky-

Vyčių Apskričio su auka $4.00. l iūs iŠ Indiana llarbor, Ind.
A. Bacevičius nuo Kat. Fed. Centro raštininkė V. x\. Gal
Chicagos Apskr. ir Bernaičių naitė perskaitė praeito seimo 
_________________________ | protokolų, kurį seimo dalyviai

i • vienbalsiai priėmė.

t
|i Centro valdybos raportai 
Ii Kapelionas, gerb. kun. M.

ANTANAS 
BALKAUSKAS

Mirė birželio 14 d., 1933 m..
1 vai. popiet, 46 metų amž. 
Kilo f.i Batakių valsč.. Taura
gės upskr.. Gaurės parap., Jii- 
calčių kainu. Amerlkoju išgy
veno 26 metus.

tuliko dideliame nuliudimo 
seserį Liudviką ir SvogerJ Juo- 
šapų UškuraitJ. dvi antikes Ma
rijoną ir Veroniką Ir du anū
kus Bronislovą ir Albertą A- 
nierlkoj, o Lietuvoj keturias 
seseris: Agotą l'muntlenę. O- 
ną Daugėlienę. Marijoną Htul- 
ginskietię Ir Veroniką Ambrų* 
saitienę. du broliu Kuzi'mle.rą ir 
Juozapą ir dvi brolienes Petro
nėlę ir .Magdaleną.

Kūnas pašarvotus 719 W. 19 
Mt. Laidotuvės (vyks pirmadie
ni, birželio 19 d., iš namų 8:10 
vai. bus atlydėtus j Dievo Ap
vaizdos parap. bužnyčlą, kū
rime jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas j Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kvlečiume visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: šiogerls, A-
niiknl ir Giminės.

Laidotuvėms putarnuuju gra
borius J. F. Rudžius. Telefonas 
Canal 6174.

| dalyvavo bemaž visuose. Va-

SIMON M. SKUOAS
GRABORIUS IR BA1J4AMUOTO.IAS 

l’atarnavlnius geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

TeL Lafayette UTS

Office Phona 
Proapect 1988

Rea and Office 
1169 So. Leavltt Si 

Canal (706

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubuni Avenue

J. F. BADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 625.01) Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
068 W. lblti St. Tel. Cauul 61.4

Chicago. III.

Tel. Ofiso Boulevard 6916-14 
Res. Vlctory 2343

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

Ofiso vai.- nuo 1-3: nuo 6:30-8:l( 
DR. MAKGKIUO

DR. J. j. KOWARSKAS
PHYSICLAN AND 8URGEDN

2403 W. 63rd St., Chieain
OFFICE HOURS 

t to 4 and 1 to 9 P m 
Sunday by kppoi-i»ri«-.i

DR. M. T. STRIKOL'IS• <e
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland A ve.

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7320 
Namų telef. Prospect 1930

Tek Lafayutte 5793

DR. A. J. JAVŪIS
Vak; 2 iki o popiet, i iki 9 vak 
Office: 4459 S. California Avė 

Nedėlioję pagal sutarti

TeL Ofiso Ir Rea Grovehill 0617
69X7 S. VVaanieuuw Avė

Ofi. J. J. SIMUNA1IIS
GlDkTOJAŠ IK LtUnLUtrAJ 

4(3* W«»t Marųuetttt Kuad 
Vai.; 1-4 Ir 7-( vak. Axcv. ryu,

Medelio J susitarus

Phone Canal 6X22

DR. S. BIEŽIS
gydytojas ir chirurgas 
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—8 ir 7—8 vak. 

'.ere durnu. ir nedėliomis pagal sutari 
REZ1DEMCJ JA.

6631 S. California Avė. 
Telefonas Republic 7868

TEL. REPUBLIC 8340

k5

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15tli STREET 

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

{ PRANEŠIMAS

) Persikėliau J erdvesne Ir patogean, 
vietą

8326 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 3 po pietų ii

nuo t Iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 1( Iki 12

Phone BOULEVARD 8483

DR. VAITUSH, DPT.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
TA K* M I M 'P E U

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th eii««t 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti

J. LiulevlčJus
Graborius

Ir
BaUani uolojas

Patarnauja Chl- 
cagoje ir aplelln- 
Mje.

Didelė tr graži
Koplyčia dykai

4O»l Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VED t JAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 82(8—84X8

Tel. CICERO 994

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
salimas ui 986.00 

KOPLYČIA DYKAI
J 344 R. ftOtb Avė, Cinam. TU.

DRAUGO' DIDYSIS PIKNIKAS
LIEPOS 9, 1933

BIRUTES DAR2E

Sonia-nsl Lietuvių GralHirinl Clih'flRojc
f'ia pigesnės tufuos, nes daugiau prityrimo.

Nežiūrint kur gyvenate muaų yputiškus, ištikimas 
patarnavimas visuomet prieinamas už 

NAI .) > ZEMESNŲ KAINĄ.
Kiekvienam pagrahui musų koplyčia su vargonais 

dykai*. Nuliudlmo valandoje ncpamiršktlo 
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų 

patarnavimu Imsite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5310 SO. KED7.IE AVĖ.

(Neturimo sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

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

PAVIAVICIA UNDERTAKING CO.
INCORPORATED

Henry W. Bcckcr
(Llcenscd Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų nu savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą 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 ambuiance patarnavimų su ekspertu lietnvio 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl lermenų. Palaukite EUDSIKĮ pirm negu krelp- 
litta kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

DldyatR Oflsaa

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

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aplumfiilo. nervųotu- 
mo, skaudumą akių karštį. Atitai
sau trumpą regyslę ir tolimą re- 
gystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
alsitiki'uiuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

TeL Canal <121

DR. G. L BL0Ž1S
DKNT18TE8

2201 W. Cermak Road
(KampM Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 11 ryto
Nuo 1 Iki B vakare 
SeredoJ pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. l’rospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojus ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 660v su. Artes.an Ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:au vakare

DR. T. DUNDUUS
GYDYTOJAM IK CHIRURGĖM

4142 ABCHEB AVENUE 
Tel Virgiui* 0036

Specialė atyda atkreipiama 
klos vaikučiams.

moky-

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

Daugeliu ateitik.mų aays atitaiso
mos be akinių. Dabar kalno* perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų karnos 
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Road
arti Western Avė. 
Vclandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

Tel. Giovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tik susitarus
2422 W. (LURJUETTE ROAD

Į V AIR Ū 8 DAKTARAI
Rea Phone 

Bngletrood <141
Otrios Phone 

Wentworth 8008

i DR. A. R. McCRADIE
' GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECIELISTAS

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 WE8T 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

erei

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos duo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Boom 8.

I Phone Canal 0523

Vai.:
ROOlf 219

2-4 ir 7-9 vab vakar*

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

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

Telefonas Midway 2880

Ofiso: Tel. Victory G893

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 i'r šventadieniais 10—12

Office;
' Victory 2284

Res.:
Bcverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND 8UKGEON 
3046 Wentwortli Avenue 

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 
Ketv. ir Kokmud. pagal eiitarU 
Ryto vul. šv. Kryžiaus Ligouiuej 

Chicago, III.
Phnne: H.minėk «7n6

DR. MADRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4G31 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Tlaza 320C
VALANDOS:

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kart

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VY«V IU MOTEKll PER 23 METUS MFZIU1UNT 

KAIP VZHlt»EM£JUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS J<»S YRA 
Speclaliikiii gydo Ugne pilvo, plaučių, inkstų ir puelėe,- užnuodljlmą kran- 
Jo. odoe, Ilgas, žnIždas, reumatizmą, galvon akauamaa. ekauamua nuga
roje, kosėjimą, gerklės ekaudcjlmą Ir paalaptlngaa ligas. Jelgp kiti ne
galėjo ftw IšgydyU, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jin Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli matų ir Išgydė tukstančlua ligonių. Patarl- 
maa dykai. OU1SO VALANDOS: Kandie nuo 10 valandos čyto iki 1 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nodėliomia nuo 11 ryto Aki 1 vai. 

4900 WNHT Mtk OT_ k*»PM B nei ne A»a. YM. Or«wfor«1 MII
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• PIKNIKAS ir KARNIVALIUS
' SEKMADIENYJE, BIRŽELIO (JUNE) 18 D., 1933 M.

VYTAUTO PARKE

Penktadienis, birželio 16, 1933

ŠV. ANTANO PARAPIJOS R 
Cicero, Illinois

115 GATVE, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.
PRADŽIA 11 A. M.

Bus visokiausių žaidimų, sporto, — Baseball, Dancing su praisais. Varsity Svneopaters 
muzika. Valgių lig sočiai. Gurkšnelių netruks etc.

Kviečiame visus nuoširdžiai
KLEBONAS IR KOMITETAI.

A

C H I C A G O J E 

RETOS IŠKILMĖS ŠV. KA- n P,n kwniBy8t” i"h!
ZIMIERO VIENUOLYNE
Praėjusio trečiadienio vaka

re šv. Kazimiero Akademijos 
auditorijoj įvyko retos iškil
mės. Lietuvos atstovas p. B.
Balutis įteikė Liet. I). Kun.
Gedimino ordinų Motinai Ma
rijai, šv. Kazimiero Seserų 
kongregacijos generalinei vir
šininkei. Įteikiant ordinų p.
Atstovas pasakė kalbų, kurioj 

įvertino Motinos Marijos ir
jos vadovaujamos kongregaci- tosios mokyklos koplyčioje i-

Lai Dievas duoda ilgiausių
.retų darbuotis Kristaus į- 
steigtoje Bažnyčioje žmonių 
sielų išganymui. R. Č.

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN
X Ketvirtadienį, birž. 8 d.,

aeroplanų, automobilių, auto-j X Liepos 30 d. įvyks Apaš- 
busų ir trokų, gelžkeliams grę- talystės Maldos dr-jos išvažia- 
sia bankrotas. Rep. vilnas į Marquette Parkų.

----------------- Į X Geg. 30 d. mūsų bažnv-

IŠ ARCHER HEI6HTS LIE-
I
Jų. Altoriui buvo paskendę
I žvakių ir elektros šviesose.
Atmintį daro jos vyras ir vai-

IŠ MARIJONŲ KOLEGIJOS kai £į šeimyna yra viena pa- 
RĖMĖJŲ 41 SKYRIAUS vyzdingiausių. Našlys tėvas 

SUSIRINKIMO i gražiai išauklėjo savo vaike
Į liūs ir neužmiršta savo myli 

Birželio 8 d. įvyko skyr. sus- nios jmonoK> Ant kapų turi 
mas. Be kitko, apkalbėta bu
simojo pikniko reikalai. Po to

TUVIŲ KOLONIJOS

nuosavų lotų, kuriame pasta
tė gražų kryžių; jį pašventi- 

sekė pranešimai, būtent: iš bu- ’no geg. 3 (, k,oh kun A|bfl. 
vusios vakarienės, kurių ren- vičius.

3:30 v. popiet, St. Le. aukš- Mar- Kok <Wwt

jos nuopelnus lietuvių tautai vyko mokslo metų baigimas.
ir Lietuvos valstybei.

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
VAIŠĖS PAS Pp. M0N- 

DEIKUS

Birželio 13 d. Cieeroje Šv.

klydęs į Cicero ir atlankęs 
Mondeikus, išsineša kuo gra
žiausių atsiminimų. Pp. Mon
deikams labai tinka poeto Vai

Antano bažnyčioje iškilmin- čaičio žodžiai: “ten tave my
gais mišparais, pamokslu ir 
procesija baigta novena į Šv. 
Antanų, taip pat švęsta baž- 
nyč.ios globėjo šventė. Tškil

Ii, valgydina, kiek tik dalei- 
džia išteklius.”

L. V. “DAINOS ’ CHORO 
NARIŲ DĖMESIUI

šį vakarų, birž. (.Tune) 16 
d., Dievo Apvaizdos senoje 
salėj (po mokykla) įvyks sva
rbus choro susirinkimas, ku
riame bus apkalbėta metinis 
choro išvažiavimas, dalinki- 

Mn.rp«« Kias vieno valdybos nario ir 
padaryta eilė pranešimų iš 
choro valdybos susirinkimų. 
Visi nariai būtinai susirinki
te. Susirinkimas visiems sva
rbus. _ Valdyba

Side) skyrius, Aušros Vartų 
parap. svetainėje, geg. 29 d.,

Garbė mūsų kolonijai tu
rint tokių pavyzdingų šeimy 

,nų. Sūnus Juozapas yra baž
(Št. Leo bernaičiams aukšto-iPafferbimui v. *r lSleistuv>ėms nyf-įos komiteto narys, kitas

Ta proga sveikino Motinų jį mokykla randasi prie 79 ir
Marijų, kun. A. Skripkus, dr 
S. Biežis, adv. J. Grišius, kun.

Sogomon St.) Didžiulė St. Leo 
koplyčia prisipildė pilnutėlė

N. Christoffel, J. Em. Kardi- j žmonių. Lygiai 3:30 vai., va 
nolo Mundelein atstovas, p-nia rgonams užgaudus įmaršavo
O. Butrimienė, kun. J. Mačiu-

Dabar Cicero yra labui pa
mes bažnyčioje darė jaudinan- Vipuošus. Visos svarbesnės gn- 
čio įspūdžio, ypatingai proce-Jvės vėliavoms išrėdytos, taip 
sija. Didelė 1933 m. baigian- |Pa<- ir biznio įstaigos papuoš
ei!} parap. mokyklų klesa, ne-.tos- ^at» šiomis dienomis Ci- *cUTve<mv k- s ia
šina Šv. Antano statulų pa-l^roj įvyksta vienos didelės A‘ ‘ ’ Oi 'r'~ .'
eilių, stipriai, papunkčiai su organizacijos, būtent Catholie konferenejoj ka, ku-
didžiuoju choru, kurį dar su-/'r<^er Forester konvencija.

Vienų atstovų dalyvaus 400, o 
su svečias bus iki 10,000.

rių valstybių delegatai reiš
kė noro, kad J. Valstybės su
tiktų revizijų padaryti karo 
skoloms.

Iš Baltųjų Rūmų paskelbta, 
kad tokia revizija bus galima, 
jei tos valstybės pirmiau eko
nominėj konferencijoj paro
dys daug savo geros valios ir 
nuoširdumo.

stiprino svečiai vargonininkai, 
giedojo “Garbė ir šlovė”. A- 
pie 30 mergaičių-angelaičių 
bėrė gėlių žiedus nešamam Šv. 
Sakramentui. Galingi vargo
nai, valdomi muziko A. Po-

Daujotienė, 1522 So. 49tb 
Ct., išbuvus apie tris savaites 
ligoninėj, jau sveikesnė. Grei

čiaus, aidėjo tai švelniais, tai ,^n laiku grįš namo. 
galingais akordais. Didžiulė Duok Dipve pasveikti,
bažnyčia buvo pilna žmonių, kad galėtų dalyvauti “Drau- 
Kunigų buvo 15. go” piknike.

Po pamaldų varg. A. Mon-

Romon didžiai gerb. Dvasios sūnus Jurgįs vedęs ir gra- 
vadų: kun. L. Draugelio ir,žiaį gyvena, trečias — Edva- 
Provincijolo kun. V. Kulikau- Įrdas lanko parapijinę mokyk- 
sko. lų.

X Birželio 11 d. įvyko mo- 
jkslo metų užbaigimas. Ryto 

lvvavo gražus būrelis narių, .bažnyčioje atlaikyta iškilmin- 
Pasidžiaugus, kad vakarienė Į gos Mišios 9 vai. Visa mo- 

p'visapusiškai pavyko, palinkę- kvkla ėjo prie šv. Komunijos.

Pasirodė, kad minėtoje va- 
125 jauni bernaičiai, kurie bai >«‘™nėje iš mūs,, skyriaus <la-
gė minėtųjų mokyklų; jų tar
pe buvo ir mūsų kolonijos bi 
znierių A. ir B. Sucillų sūnus
Alexis Jonas Sucilla. Proce- ta d™s,os vadamR laimingai Altoriai buvo gražiai gyvomis 
sijai vadovavo kunigai ir mi- sugrįžtl į Chicagų1 ir vėl dar-'gėlėmis papuošti. Vakare sve- 
nistrantai. St. Leo bernaičių huotls niūslJ tarpe. Gaila> kad į tainė prisirinko pilna žmonių 

niekas neparašė “Drauge” pamatyti įdomių programų.

lionis, kun. M. Urbonavičius, 
svečias iš Lietuvos adv. St.
Gfcbaliauskas ir L. Šimutis.

Akademijos auklėtinės išpildė 
gražų ir įspūdingų programų.
Svečių buvo netoli poros ši
mtų. Jų tarpe matėsi daug ku- choras gražiai giedojo “Eicce, 
nigų, gydytojų, advokatų, vei- Sacerdos Magniis”. Po to mo- ™lomos nuotaikos ir įspūd- Tarpe kitų, buvo ir svečių: 
kėjų ir biznierių. Buvo ir kun. nsig. P. F. Sbewbrige pasakė ^os išleistuvių vakarie- ĮęUn< Mačiulionis, Aušros Var-
Lipnickas, kuris tik kų yra I gražių kalbų ir iššaukdamas n®s" tų parap. klebonas, kuris svei-
at vykęs iš Lietuvos. Buvo ir(vardus išdalino diplomus. Gra 
p. A. Kalvaitis, Lietuvos ko-,žų pamokslų pasakė monsign 
nsulas su žmona. Maboney, D. D.

ljftbai gražų įspūdį daro au- "ak) suteikta palaimi
ditorijos išpuošimas 
bankieto tvarka. Stalai

A.
deika visus svečius 
ninkus pasikvietė į savo butų, 
kur p. Mondeikienė iškėlė puo 
tų, per kurių sudėta gražių 
linkėjimų pp. Mondeikams ir 
sykiu pakelta taurės už An
tanų: Pociaus, Glemžęs ir Stu
lgos sveikatų, sudainuojant il
giausių metų. Per puotų taip

Kai kurios draugijos jau 
gavo laiškus — kvietinius į 
“Draugo” piknikų. Girdėjau 
labai maloniai priėmė ir žada 
dalyvauti piknike; kai kurios 
žada dalyvauti net “in cor- 
pore.” Taip ir reikia; good!

Toliau buvo prttiiešimas iš Lino baigusius, o gerb. klebo- 
Akademijos Rėmėjų dr-jos bu- nas išdalino diplomus ir do-'Pat pasikalbėta svarbiais var-

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7860

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčlos 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas Canal 8122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergo ir Buba tos 

Vakarais 7 Iki 9 
Telefonas Republlc 9600

vusio 14 seimo, geg. 21 d. At
stovai dalyvavo seime: St. Pe-1 X Mūsų mokyklos mokyto 

i7\dsa nimas &v- Sakramentu. Gir- Ant PetTauskaitė, jOs seselės birželio 18 d. išva-
ii buvo <^.iau’ kad jaunas A. J. Sueil-'^ Lubertlon;‘ ir J‘ Šliogeris žįuoja rekolekcijoms.
11 iiinvi eoimnc riuiūmo Jo o_ i:_ __ __ x-_ i o___ ii.:*..

vanas. gonininkų reikalais, būtent a- 
pie chorų dalyvavimų Lietu- - 
vių Dienoj Pasaulinėj Paro-1 
doj ir Vargonininkų seimo. 1

Parsiduoda restaurantas ar-

oanKieio i\arKa. roaiai mi\o, . . 1 Pasirodė, seimas visiems da-! Sudiev sesutės’ Sugnskite Toastmasteriavo J. Kudirka
sudėti Gedimino stnlnnk lie sieks (lar aukstesmo moks- , pamesi nugijhKiiesūneli ueuimmo stulpais, ne-, įlyvavusiems paliko neužmirš- vi^s tos načios ™ •
tuviškomis spalvomis išpuoš- Pažymėtinas pp. Mondei

Ciceros vengras parsigabeno 
“medicinų” net iš Vengrijos.
Sakė, užteks parapijos pikni
kui, liks ir dėl liepos 9 d.
“Draugo” pikniko. Vengras , ... . . ,v. , , , ba paieskau pusininko ar pu-zino, kų daro. Kai urmu daug j
perka, pigiau gauna. “Mediči- .sininlcės. Biznis senas prie 
nos bus nebrangios; nei vie-'dyjejų dirbtuvių.

spalvomis išpuoš 
ta salė ir taip pat programo 
knygelė gražiu lietuvišku vi
ršeliu atspausdinta. Prie sta
lų tarnavo akademikės lietu
viškais rūbais pasirėdžiusios.

Ši reta iškilmė visuose da- 
lyviuose paliko malonių atsi
minimų. Rep.

kūčios programai. Kviečiame 
publikų skaitlingai ateiti ir

pasigerėti gražia programa.
X Birželio 25 d. dr-jos Šv.

Juozapo, Šv. Kryžiaus ir Šv. 
NEPAPRASTOS IŠKILMĖS t Veronikos rengia parap. nau-

------------ Idai gražų ir linksmų piknikė-
Birželio 18 d. bus nepapras-' lį, parapijos darže. Bus gera 

tos iškilmės. Tai sidabrinis 1 muzika, įvairių šposų, gardų

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BRID6EP0RT

jubiliejus gerb. praloto M. L 
Krušo, seniausios Šv. Jurgio

_ . .. , itamų įspūdžių, taip is Akade-X H| sekmadieni, ŠŠ. Pet- .. Į. .. . „. i ” , ,, nujos Rėmėjų puses, taip irro ir Povilo parap. mokykla, . , , x , 18 brangių Sesučių Kazimie-baigs mokslo metus ir vakare .A . .. , necių puses,
parap. ay^ta.neja .ap.ldys la- ,j A L R R Federarijoa

a TV Pr°gra"’V l|met Chieagos Apskrities apsirinki- 
mokyklų baigs gražus būre- ,. v - , y. ,, x mo, birz. 7 d., pranešimų dalis jaunuolių. Be to, mokyto- _ T ar • 1 j n j ••M T- • • re J. Šliogeris, kad Federacijajos, ftv. Kazimiero seseles, . ? . v. . . , ., ,. , , , . .stropiai ruošiasi prie būsimodaug dirba, kad prirengus vai- „ , . ., iFeder. Kongreso, kuris įvykskiicins nrnizrflniAi. k viepiamo

rugp. 22-23 ir 24 dd., Chica-

Ašt. Balandėlis
Mondeikų nam nereikės sirgti. Vengras 

vaišingumas. Kiekvienas už- pagydys. Rep.

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS biznieriai žada prisidėti auko- simpatingi. Gyvena adresu:
11443 Went.wortb avė., Chica- 

Be to, norėtųsi matyti ir go Heights; ofisų turi Grego- 
baseball tarp parapijos choro ry Bldg, 1601 Halsted st. (Tel. 
ir biznierių. Kun. Valančius 576). ,
galėtų tai sudaryti. Taip pat!, . , ,r . v , .i” . , . , . . . ,. I Adv. \Y. B. Meskis žada ir.bus ir kitokių įvairybių. . .... .i f 1 . jClucagoj kurioj nors lietuvių

kolonijoj atidaryti ofisų.
X Atvyksta kun. K. Matu-

PARAPIJOS, TOWN 
OFLAKE

Šv. Kryžiaus parapijos pir
mas piknikas įvyks birželio

goję. Platesnės žinios apie mi- 25 d., Vytauto parke, 
nėtų kongresų tilps “Drauge.”j Geraširdžiai mūsų biznieriai 

ir tautiečiai nepamirškite su

žINiy - ŽINELĖS
J. S.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

2701 West 35: h St.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Planus už pf- 
gtauslas kalnas. Palaukit Lafayetta «•••

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Haičio, buvusio “Draugo” a- 'Lleturoa Laterte Bonna, Pirmoj Mor- _ I, .. gieiua, Nunn«, Farm&a ir Blnlua <1-‘Draugo” redakcijoj lankė- vadovaujama ekskursija
teikti savo aukų — kų nors iš si jaunas Chicago Heights lie- j; Lietuvos. Kun. Matulaitis 
valgomųjų daiktų arba šiaip tuvių profesijonalas, adv. W. Cbicagoj bus liepos 1-2 dieno-

gėrimų ir užkandžio. Minėtos
(dr-jos prie to piknikėlio jau 

parapijos klebono. Tikimos! senai rengiasi ir kviečia skai- 
susilaukti gausingos publikos tlingai atsilankyti. Įžanga vi-
ir daug įžymių svečių.

Reporteris L.
sai maža.

X Pereitais metais žmonės 
sakydavo, kai ateis Pasauli- 

Dėl svarbių priežasčių, šv. Jnų Paroda Cbicagoje, na, tai 
K. A. Rėmėjų dr-jos susirin-, bus daug darbų, o ypač. gelž- 
kimas, kuris turėjo įvykti se- kelių dirbtuvėse. Mat, žmo- 
kniadienį, birželio 18 d., ati- nės važiuos į Chicagų, reikės 
dėtas į trečiadienį, birželio 21 daug vagonų. Sulaukėm Pašau 
d., 7.30 vai. vak.

Prašoma visų atstovių atsi 
lankyti nes yra daug svarbių 
reikalų svarstyti. Valdyba

Ii nės parodos, o. pasirodo kaip 
tik priešingai. Pernai šiuo lai
ku Illinois Central gelžkelio, 
Burnside, 111., dirbtuvėse dirbo 
apie 400 darbininkų, o šįmet

Tretininkų ir Apaštalystės dirbtuvės visai uždarytos.
Maldos draugijos nariai svei
kina J. M. gerb. pralotų M. L.

Rock Island gelžkelio kompa
nija pateko jau į resyverio ra-

Krušų brangioje šventėje, tai i nkas. Vadinasi, iš priežasties
4 > *•

valstijose. Talprl darom Įvai
ri ua legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite muaų apie 20 metų plačlt 
patyrimu blsnyje Ir teisingu patar-J 
navlmu. tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANGE CO.
6755 S. Weitern Avenue

Chicago, m.
Tel. OROVEHILL 1011

kokių aukų. E. Gedvilienė ir 
A. Smbienė visu tuo rūpina
si, kolektuojamos maistų iš 
biznierių. Šeimininkės prikepsBirželio 18 d. visi va

2iuo„lnw į fiv. Kazimiero Ak. :kn«elio ir '>oki»
Rėmėjų 5 akyriana iSvažiavi- "»• Nuoširdžiai kviečiami mus 
m» į Marqnet,e Park. Ten hna kol<>"iJos ir apyl'nkfs hizn.e- 
vieko. Grieš muzika. Komiai- riai ir atsilankyti
ja užtikrina, kad viai turės i Sv- Kryžiaus parapijos pik- 
"good time”. Todėl gerh. hiz- "ik’- Klebonas bus visiems 
nieriai, profesijonalai, seserų <’f-kinK»s- ūksime vist) atsi

X

rėmėjos, atsilankykite į šį iš
važiavimų.

X Šv. Vardo draugijos iš
važiavimas įvyks birželio 25 
d. Tikietų jau daug išplatin

ta. Piknikas bus Marquette
Parke.

X Liepos 2 d.. šv. Onos dr- 
gija rengia smagų išvažiavi
mų į Marquette Parkų. Komi
sija jau dirba, tikietus parda
vinėja, žmones kviečia.

lankant. Parapijonas

IŠN.PRAS.P.Š.PARAP., 
BRI6HT0N PARK

X Mūsų choras dalyvaus 
jungtiniam chore Lietuvių Die
noj, liepos 16 d.

X Parapijos piknikas įvyks 
greitu laiku. Viror draugijos 
jąu rengiasi užimti darbus;

B. Meškis su žmona. Nors A- mis. 
menkoj gimęs ir augęs, bet 
lietuviškai kalba lyg būtų ne
senai atvykęs iš Lietuvos.
Taip pat ir jo jauna žmona, 
kurių nesenai vedė. Abu labai

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

APGARSINIMUS IR 

BARGENU8

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

CHRYSLER IR PLYMOUTH

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGKMTURA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISIMGUMU PAMATUOTAS BIZCT8

2608 WEST 47th STR. Tel. LAPAYETTE 1083

‘DRAUGO’ DIDYSIS PIKNIKAS“
LIEPOS 9, 1933

BIRUTES DARŽE

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

4038 Archer Avė.
Tai. Lafiyette 2082

8TAKLEY P. BALZEKAS, Sav.
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