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J. V. programa ekonominei konferencijai
VOKIETIJOJ VYKSTA AREŠTAVIMAI; 

PAPENAS IŠVYKO ROMON
NORIMA NUTRAUKTI NUSI

GINKLAVIMO KONFE
RENCIJĄ

J. VALSTYBIŲ PROG
RAMA

VOKIETIJOJ VYKSTA 
GAUSINGI AREŠTAVIMAI

LONDONAS, biri. 28. — 
J. Valstybių delegacija vakar 
ekonominei konferencijai pa
tiekė oficialę J. Valstybių ir.o 
netarinę ir ekonominę progra
mų.

Štai programos dalis:
Aukso standardą visos vals 

tybės privalo grąžinti, kiek ga 
Įima, veikiau.

Visos valstybės ištraukia 
auksų iš apyvartos.

Centriniai valstybių bųnkai 
sutaria ir nustato amžesnį va
liutai aukso pagrindų, (imant 
ir sidabro atitinkamų nuošim
tį.
• Abelnas sutarimas — nė ko 
kiu būdu nedidinti muitų tari
fų, taip kad būtų galima ko 
greičiau tarptautinę prekybų 
praplėsti.

Šios programos ruožais re
miantis turi būt padaryta vai 
stybių sutartis ir vykdoma.

BERLYNAS, birž. 27. —
Policija ir fašistų partijos ka 
reiviai visose Vokietijos daly
se areštuoja visų kitų politi
nių partijų vadus ir parlamen 
to atstovus, kurie priešingi 
fašistų vyriausybės programai 
ir veikimui.

Be kitų areštuojami ir kai 
kurie katalikų kunigai kurie 
dalyvauja politikoje.

PAPENAS IŠVYKO 
ROMON

UŽ NUSIGINKLAVIMO 
ATIDĖJIMĄ

PARYŽIUS, birž. 27. 
Nusiginklavimo konferencijoje 
yra sumanymas konferencijų 
atidėti iki rudens.

TŪKSTANČIAI KINŲ 
ŽUVO

LIETUVOS KATALIKIŲ MOTERŲ 
JUBILIEIINIŠ KONGRESAS

Per Sekmines Kaune įvyko 
Liet. katalikių moterų s-gos 
25-kių metų jubiliejinis kongre 
ra; ir dainų šventė, kurion, 
organizmuiiu informacijomis, 
iš visos Lietuvos buvo atvykę 
apie 10,(XX) dalyvių.

tas Skvireckas, Šventas Tėvas 
atsiuntė sveikinimo telegra
mų, kun. Kapočius, vice būrin?• 
Pikčilingis, dr. Leimonas, pro
fesorius Pakštas, dr. Bistras 
ir kt. ‘ V

Po sveikinimų įvyko sporto 
šventė, gurioje dalyvavo apiePirmų Sekminių dienų mo- ...

.... v . . pora šimtų sportininkų,terys meldėsi uz'taikų, organi- 1 A i j. _ .* • • — - — - 
zuotai ėjo į karo muziejų iš
čia į posėdžių vielų — Vilei-

Vennsylvanijos gubernatoriaus Pineboto žmona žygiuoja su streikuojančiomis šilko dirbtu- $jo aikštę Muziejaus sodnely 
vėse išnaudojamomis mergaitėmis Mahanoy City, Pa.

AUDEKLŲ PRAMONE 
PIRMUTINE PADARE 

KODĄ

KVIEČIAMS KAINA PAŠOKO 
IKI $1.06

Antrų kongreso dienų, iš ry
to buvo pamaldos' ir bendra 
šv. Komunija. 2 vai. popiet 
prasidėjo posėdžiai. Moterys 
nutarė: priešintis prieš ne lie-p. P. Pikčilingienė pasakė pra

nr i i »,-• x tuviškas dainas, įvairius šlage[V ileišio aikštėje, atidarant

BERLYNAS, birž. 28. —
Kada Vokietijoj tarp kitų a- 
reštuojami ir katalikų politi
niai vadai, vicekancleris von 
Papenas vakar staiga išvyko 
Romon. Matomai, jis ten nori 
išaiškinti tų areštavimų prie
žastį.

BOLŠEVIKŲ DERYBOS SU 
MANDZIŪKUO

TOKIJO, birž. 27. — Bolše
vikai pradėjo derybas su Man 
džiūkuo (Mandžiūrijos) vals
tybės atstovais dėl rytinio ki
nų geležinkelio pardavimo. 

xBolševikaij.nori visiškai tuo 
geležinkeliu nusikratyti.

WASHINGTON, birž. 27.— 
Audeklų pramonės viršininkai 
pagamino savo šakai reikalin
gų kodų (taisykles) ir tai pa
tiekė pramonės kėlimo adatinis 
tratoriui Johnsonui patikrin
ti ir patvirtinti.

Jau vy ksta reikalingi išklau 
sinėjimai. Bus išklausinėti pra 
monininkai, darbininkai ir var 
totojai. Kodu bus nustatytas 
pramonės šalyje veikimas, dar 
bo sųlygos, valandos, atlygini
mas ir kt., taip pa>t priemonės 
prieš kompeticijų.

Krašto vyriausybės pareiga 
bus prižiūrėti, kad pramonės 
šaka sava kodo laikytųsi.

Tokius kodus turės kiekvie-<
na pramonės šaka. O šių ša
kų yra šimtai. •

BOLŠEVIKAI PROTES
TUOJA PRIEŠ JAPONUS

MONTREALIO VYSKUPI
JOS KATALIKŲ AKCIJA

Turime jau kitus pardavimo 
mokesčius

KVIEČIAMS KAINA KYLA ( Illinois legislatūra pripaži-
—e------  »no naujus pardavimo mokes-

Chicagos biržoje vakar kviejčius, šį kartų tik dviejų nuoŠ- 
čių bušeliui jau mokėta 1 dol. imčių.
6 centai. Tai siaučiančių kaiĮ- "Vyriausiojo tei
rų pasekmės.'"' .............’ 0 "»*«•«»»

šimčių.
Krašto vyriausybė planavo 

kviečių produkcijų mažinti. 
Kaitra tai atliks.

TEMPERATŪRA — 101 
LAIPSNIŲ

ism, 
o n-

iįo sugriau- 
ijų nuo-

HANKOAY, Kinija, birž. 27.) 
— 'Gauta žinia, kad apie birže-1 
lio mėn. 20 <1. dėl nepaprastai 
smarkaus lietaus kilęs potvy
nis sunaikino Tungjen miestų. 
Sakoma, tūkstančiai, kinų žu
vo.

MONTREALIS, Que., Ka
nada, birž. 27. — Šios arki
vyskupijos katalikų akcijoj 
vyriausiuoju direktorium pas
kirtas kun. Anastazas Forget, 
L’Assomption kolegijos vy
riausias vadas.

MASKVA, birž. 27. — Bol
ševikų vyriausybė pasiuntė 
protestų japonų vyriausybei.

Kamčatkos pusiausalio pak
raščiuose bolševikai nužudė 
tris japonų žuvininkus (žvė- 
jus).

Japonų vyriausybė nuspren 
dė ten pasiųsti karo laivų ir

Vakar popiet temperatūra 
Chicagoj pakilo iki 101 laips
nių. Vietomis dar aukščiau.

Iš oro biuro praneša, kad 
vėsesnis oras kol kas nenuma
tomas, išėmus tai, jei kartais 
vėjalis atsisuktų iš ežero pu
sės. Pažymima, kad šiluma pa 
darė rekordų. Birželio mėnesį 
niekad nebūta tokios šilumos.

PROF. LOVETT TEISME

Chicagos universiteto anghj 
literatūros prof. Ijovettui va
kar teisme pripažinta bylos na 
grinėjimas su prisiekusiais

Šį kartų niekam jokios iš
imties nedaroma, išėmus tuos, 
kurie tik retkarčiais kų par
duoda ir kurie nėra pirkliais.

Naujas pardavimo mokesčių 
įstatymas bus vykdomas lie
pos mėn. 1 d. Praneša, kad 
iki to laiko gubernatorius jį 
pasirašys.

Įstatymas veiks tik du me
tus. Per pirmuosius šešis mė
nesius surinktas tuo keliu fon 
das bus panaudotas bedarbių 
šelpimui, o per likusius 18 mė 
nėšių — nekilnojamų savasčių 
savininkams valstybės mokes
čius mažinti. ,

AREŠTUOTOMS MOTE
RIMS LOVOS

kongresų, kum Kapočiui vado
vaujant sukalbėta malda. Ati
darymo kalbi} (kurioj nušvies
ta 25 metų veikla) pasakė dr. 
V. Karvelienė.

Į garbės prezidiumų pak
viesti arkiv. Skvireckas, vice 
burm. p. Pikčilingis, general. 
vik. Šaulys, prelat. Januševi- 
čius, kan. Dogelis, p. Galunie- 
uė^ kun. Krupavičius, p. Pik- 
čiliagienė, p. Rabašius, p. Vai
tkevičiene, p. Laucevičienė, p. 
Tumėnienė, p. Paliulytė, p. 
Račkauskienė, kun. Mieleška, 
prof. Pakštas ir d r. Leimonas. 
Darbo prezidiuman: p. Lady- 
gienė, p. Malusevičiutė, p. Pui 
Šytė, p. Burgaitė, ir p? R. La- 
niauskienė. Sekretoriatan: p. 
Mikalauskaitė, p. Kaunaitė ir 
p. Savickaitė.

Katalikių moterų kongresų

rius, plėsti namų pramonę, 
rūpintis apsisaugoti nuo ka
ro baisumų, rūpintis pramonę 
perimti iš svetimtaučių rankų, 
kovoti su aukštomis kainomis 
(pirmiausia cukraus), kovoti 
dėl moterų teisių lygybės, kaip 
numatyta konstitucijoje, eiti 
prie ištekėjusių moterų ekono 
minio savarankiškumo, steig
ti moterims socialinių nvk-dų 
mokyklų, kovoti prieš anŲre- 
Ilginę spaudų ir daug kit. da
lykų.

Vėliau p. A. Nezabtauskai- 
tei — Galaunienei vedant mo
terų choras apie 500 daininin
kių sudainavo keliolikų dainų.

Šeštadienį, kongreso išvaka
rėse, buvo atidaryta moterų 
namų pramonės darbų paro
da 1930 met. parodos pavilio
ti uose. Eksponatais išstatyta 
įvairiausi moterų dirbiniai:

sveikino; arkivysk. Metropoli-'audiniai, mezginiai ir kit.

SPORTO MYLĖTOJAI STOVI 
ČEMPIJONO ŠARKIO

PUSĖJE

KVEBEKE BEDARBIŲ 
RIAUŠĖS

QUBBBC, Kanada, birž. 27. 
— Apie 5<K) bedarbių sukėlė 
riaušes. Ašarinėmis bombomis 
policija išblaškė riaušininkus 1

PRANCŪZIJOJE JVYKS 
KRAŠTO EUCHARISTINIS 

KONGRESAS

• i_ -xx- x« t> it -i • teisėjais. Jis sako, kad taip viskų ištirti. Bolševikų vyriau i , . . .... ,, ,, , . .... .nebuvo, kaip policija pasako-sybė uždraudė japonų laivui j-1 . T. , v, , . . „ .. , . I ja. Jis areštuotas, kada neplaukti i Rusijos vandenius, i . ,. ...’ pi amas nepasitraukė nuo pikie

Detėktivų biure areštuotos 
moterys iki šiol naktis praleis 
davo ant plikų lentų. Dabar 
įsakyta joms ten įtaisyti lo
vas.

Tačiau japonai nepaklausė. 
Iš to ir protestas. tininkų ties Sopkins dirbtuve. ALAUS BRANGUMAS

NEW YORK, birž. 28. —
Pasaulinis čempijonas boksi
ninkas Šarkis (Žukauskas) 
rytoj vakarų susirems su ita
lų milžinu boksininku Carne- 
ra.

Šio sporto mylėtojai stovi 
Šarkio pusėje. Visi pareiškia, 
kad didžiulis mėsingas italas 
arenoje bus patiestas.

600 FILIPINIEČIŲ 
DEPORTUOS

HONOLULU, Hawaii salos, 
birž. 27. — Apie G00 filipinie
čių, kurie dirlm cukraus plan
tacijose ir kurie dalyvavo dar
bininkų demonstracijose, bus 
deportuoti atgal į Filipinų sa
las.

Apie tai pranešė cukraus 
plantatorių sųjunga.

PARYŽIUS, birž. 27. —
Liepos mėn. 5—9 d. Angerse 
įvyks krašto Eucharistinis kon 
gresas. Daromi dideli pasiren
gimai. Spėjama, be šimtų ku
nigų, kongrese dalyvaus apie 
30 vvskupij ir apie 15 abatų.

BUVUSIS KARALIUS 
KONFERENCIJOJE

LONDONAS, birž. 27. —
Ekonominės konferencijos po
sėdį atlankė buvusis Ispanijos 
karalius Alfonsas. Pasiklausė 
argumentų ir išėjo.

ATMESTAS 30 VALANDŲ 
DARBO SUMANYMAS

MILWAUKEE, Wis., birž. 
27. — Socialistai sumanė, kad 
šio miesto darbininkams įvesti 
30 valandų savaitės darbų. 
Miesto taryba dauguma balsų 
atmetė šį sumanymų.

3 BERNIUKAI PRIGĖRĖ

Chicagoj ir apylinkėse už
vakar maudydamies 3 berniu
kai prigėrė.

VEŽĖJŲ VIRŠININKAS IR 
JO ŽMONA PAŠAUTI

Nežinomi galvažudžiai pašo 
vė ir sunkiai sužeidė Interna
tional Brotherhood of Teams- 
ters organizatorių H. Berger, 
41 m. amž. Jo žmona pašauta 
lengviau.

Berger yra kovotojas prieš 
rakieterius vežėjų unijose. 
Per kelias savaites jį saugojo 
policija, o užvakar vakarų be 
policijos jis automobiliu važia

_ , . , . kad jis negalės į bažnyčiųVnicagos miesto tarvboj . ... , . ., , .. . , , skverbtis tik tada, kai visi ine-vvksta kampanija, kad. pad- , , ,.... , . . dtniai poliai, kurie dabar jau
vigubmti alaus pardavimo , . . , , .... . . .. m , beveik visi supuvę, bus beto-“laisnius”. Tuo būdu norima ’
alų pabranginti.

mniais.

New Yorko valstybės bokso 
komisijos medikalinio 
dr. V. Nardiello pareiškia, kad 
Šarkis yra ko sveikiausias, 
pilnas energijos ir neturi nė 
menkiausios nervingumo žy
mės. Kada pereitais metais 
jis kumščiavosi su Schmelingu, 
buvę nervingas. Šiandien taip 
nėra. Jis apgins savo titulų.

bų varžytines ir prašė, kad 
nuo birželio mėnesio pabaigos 
vėl bus tęsiami tol i mes-ri baž
nyčios pogrindžių sustiprini
mo darbai.

Nuo šių metų pavasario prn 
BAZILIKOJE VĖL VANDUO1 džios, pabaigus bazilikos ko-

-------------- |lonų sustiprinimo darbus, dėl
/Vilniuje po visa bazilika, * stokos lėšų ir dėl reikalų, nie- 

taip pat ir karališkoje kripti-Jko daugiau Itozilikoje nebuvo 
je, Šiomis dienomis vėl atsira-1 remontuojama. Tuo tarpu -rei
do vanduo. Buvo mėginta van- Į kalingi yra skubūs darbai, 

kaip frontinė8 sienos sustipri
nimas ir* kita, kurios reikia at
likti skubiau. Bazilikai gelbėti

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

ORO STOVIS

duo išpompuoti, tačiau jis.ne
mažėjo. Dabartiniu metu bazi
likos pogrindžiuose yra apie 

vo įr piktadariai jį nutvėrė. 8—10 cm. vandens. Manoma, komitetas dabar paskelbė dar-

CHICAGO IR APYLINKĖS 
•— Šiandien iš dalies debesuo
ta; numatomi griausmai, gal 
kiek lietaus; ir toliau yra di
delė šiluma.

\v I
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’dTOaklef’ Chicago«į plfiNOS KLAUSIMAI
Kaziai užkimšta

Vokietijos socialfa&stų (narių) Vyriau- 
pripildo kąlėjimns ne kriminalistais ir 
vų^tybės priešais, bet ištikimais kraš- 

pįtiečiais. Socialfašistai varė labai smar
kovą prieš žydus ir bendrai kitataučius, 
baugino savo kaimynus pkupacija, bet 

Ėpis if to neužteko. Pastaruoju laiku na- 
Ai ėmė smarkiai pulti katalikų organizaci- 
p, katalikų spaudą ir veikėjus.
; Naaistai be jokio reikalo pradėjo ata
rėti ne tik politikes katalikų partijas, bet 

pat kultūrines ir grynai religines orga- 
ijąs, kurių vadai rainiai darbuojasi ka- 

osios akcijos dirvoje.
Šiomis dienomis padaryta krata Bavari- 
kėtalikų įstaigose ir Veikėjų namuose ir 

berasta nieko įkrimihuojartėio, tačiau 
rbė visai nekaltų žmonių sukimšta į ka- 

Jų tarpe yra ir Bambergo vyskupas
ih Leiclit.

Šie visi nelemti įvykiai Vokietijoj aiš- 
paSako, kas rūpi Hitleriui ir Visai jo 

Valstybė jam antraeilis dalykas. Jo 
garbė jr savo partijos gerovė sta-

armoje vietoje., Jei nazistams rūpėtų 
įg reikalai, jie tautą vienytų* . bet 

^skaldytų ir nepersekiotų tų žmonių, kurie 
|Utybei yra ištikimiausi ir kurie jai dirba 
ieškodami sau jokios medžiaginės naudos 
fe tuščios garbės. . ; v

Hitlerio nerimavimas ir štrakslnėjimas 
10 ir kitą dalyką, būtent, kad jo pori-

ryti ne tik per spaudą ir paskiromis brošiū
rėlėmis, ne tik susirinkimuose, bet ypatingai 
per radijo. •

Šlykščios propagandos per radijo prieš 
katalikus klausimas iškelta Amerikos kata
likų spaudos sąjungos konvencijoj Chicago- 
je. Iš pranešimų paaiškėjo, kad toji propa
ganda eina stipryn ne vienoj kurioj vietoj, 
bet visame krašte. Dėl to nutarta prieš tai 
Kovoti ir paraginti katalikų organizacijas

t) R I TJ G X S

JAU LAIKAS SUSIPRAST i parodėme kumšties galybę — 
atsiminkime Žukauską. O kiek 
plaukikių, futbolininkų, arti-Į Js l Cl> U i XV 1 y A LA l U <7 A i A A A A A y CA1 VA”

(Kun. Dr, V. Baltuškos pra- meg Jovanojom Amerikai! Si
kalbos, pasakytos Thomp- 

sono jaunimui 1933 m 
vasario mėn. 19 d., 

turinys)

Kas juos besuskaitys!?
Amerikos lietuvių jaunime,

jau laikus mums susiprasti ir 
nustoti bernauti svetimiems.

Trečiadienis, birželio 28, 1.933

Baltijos jūrų bangų aidai Mūsų tauta nėra skaitlinga ir 
siunčia Jums tėvynės geriau- 'jos sūnūs išblaškyti po piatų-

taip pat prisidėti, kad sulaikyti tą biaurų sius linkėjimus ir Lietuvos ji pasaulį. Tik du ir pusė nu
darbą. Ai.

...r

KĄ TAI REIŠKIA?

• jaunimas sveikina savo bro- 'lijono lietuvių berandame nau- 
lius, besidarbuojančius sveti-i joje po karo susitvarkiusioje 

,moj šalelėj. Malonu man būti Lietuvoje. Vieną milijoną mū-
,Jūsų tarpe ir matyti tokį gau- 

Petro sų jaunimo būrelį, pasiryžusį 
įstoti už lietuvių teises šiam 
kontinente. Darbo dirva jūsų

sų brolių valdo plėšikas len-‘ 
kas. Trys šimtai tūkstančių 
merdi Vokietijos žemėse, kiti 
gi, išsisklaidę po svetimas ša-

s gflBKs-
Prieš keletą dienų garsioje Šv 

bazilikoje, Romoje, sprogo bomba, kuri skau 
džiai sužeidė keletą žmonių.

Ką tai reiškia! pasiryžimui labai plati. Tho-'lis, išnyks, jei jūs, išsimoksli-;
Šie metai yra Jubiliejiniai Metai. Ta nipsono bernaičių kolegija —fnę

proga šventąjį miestą ir, žinoma, Šv. 'Petro 
baziliką lanko šimtai tūkstančių žmonių, at
vykusių iš visų pasaulio kraštų. Bažnyčios

tai pirmutinė įstaiga, Tėvų 
Marijonų įkurta, su tikslu pa
gaminti išeivijai darbininkų

priešai dantimis griežia iš piktumo ir pa- Jinteligentų. Ar kas stosiu vie
bnJ 4-Z1* njinliinn ar isSiAiuito i v\o _

•

George Spaulding, J. A. V.-kariuomenės inžinierius, pa-
iaunuoliai neuaduosite įkirtas federalinių viešųjų darbų administratorium, su savo
rankos ir nesiskubinsi i^lbininku H. T. Waite (dešinėj) daro planus viešiesiems 

darbams, kuriems krašto vyriausybė skiria tris bilijonus irjiems
te jiems į pagalbą. Mums rei
kia organizuoti išeiviją ir su
jungti ją tampriais ryšiais su

milijonus doleriu.

rbo pasekmingumu. Vadas be
vydo. Jei galėtų, jie viską darytų, kad tik 'nuolijon, ar išeisite į platų pa- Į tėvyne. Reikia pradėti žadin- tikėjimo — ne vadas. Atsimi- 
sulaikyti nuo vykimo į Romą ir lankymo'šaulį, manau, neužmiršite kel- ti tautinę sąmonę, kad visi čiajnkime žydų tautos vadą Moi-
šventų vietų, nes tas stiprina žmonių tikė- (ti aukštai Lietuvos vėliavą ir 
jimą. Dėl to atsakant į klausimą, ką reiškia arti apleistus dirvonus, 
išsprogdinimas bombos 6y. Petro bazilikoj

•« • • . • « ja* i * •• t — a • ' J v * •reikia spėti, kad tai galėjo būti darbas vie 
no iš tokių žmonių, kurie kaip tik nori, kad 
Šventieji Metai neturėtų pasisekimo. Tuo 
biauriu žygiu greičiausia norėta įbauginti 
maldininkus ir atgrąsinti juos nuo šventųjų 
vietų lankymo.

Lietuva nepasiuntė- Anieri-'ga savo tėvų praeitimi ir su 
kon pakankamo skaičiaus in- J pasigerėjimu, kaip airiai, kar- 
teligentų, kurie būtų galėję .totų: “I am proud that I was

gyvenantieji Lietuvos sūnūs zę. Jisai, kaip žinome, išvedęs 
ir dukters didžiuotųsi garbin-'iš Egipto nelaisvės savo tau-

liečiąs, kelionėj į tėvynę pra
dėjo dvejoti Dievo apveizda. 
Nesitikėjo gauti . vandens iš

aprūpinti išeivijos dvasios rei
kalus. Dėlto ir lietuvystės rei
kalai šiame krašte buvo ap
leisti ir ilgai merdėjo. Čia gi
męs jaunimas, išėjęs aukštuo-

born a Lithuanian.” To pasi- uolos ir buvo nubaustas. Ne-

Bet juk tai ne pirmas ir, be abejojimo, 
ne paskutinis panašus atsitikimas. Amžiais sius mokslus Amerikos unive 

rsitetuose, iš dalies suameri-tikintieji buvo persekiojami, kankinami ir 
žudomi, tačiau tas jų nesulaikė, nebaugino. 
Neatgrąsins katalikų nuo darbo nė dabarti 
nio amžiaus jų persekiotojai.

konėjo. Jų tėvų intelektuale 
niveau (lyguma, turinys) ne
buvo peraukšta, kad būtų ga
lėjusi Įkvėpti vaikams tėvv-

didžiavimo garbinga mūsų 
praeitimi mokykimės iš žydų, 
kurie, daugiau kaip du tūks
tančius metų netekę savo val
stybės, ją sukūrė po karo, ir 
kurie neišsižadėjo tautinės są
monės, nors išblaškyti po vi
są platųjį pasaulį. Jie nesigai
li pinigų, kad finansuotų žy
dus, norinčius grįžti Palesti

pasiekęs tėvynės angų, mirė 
pakeliui. Ir mes žūsime ne 
garbingai, jeigu netikėsime 
Lietuvos ateitimi.

Senovės Lietuvos vaidilutės 
būdavo baudžiamos mirtimi, 
jeigu, jų nelaimei, užgęsdavo 
amžinoji ugnis, kurią priva 
Įėjo saugoti dievų pagerbimui. 
Tą pat turės padaryti istori-

lietuviai stos kovon už tėvų 
žemės neliečiamybę ir savo 
brolių laisvę.

Lai tad jau šiandien supra
nta mūsų priešai, kad mes ne-, 
nustojome čia, Amerikoje, bū
ti tikrais lietuviais ir išdid
žiai kartojame poeto žodžius:

“Lietuviais mes esame gimę, 
lietuviais ir norime būt, 
tą garbę gavom užgimę, 
ir jai neduosime pražūt!”

BLAIVYBĖS BIRVA

PASTABĖLĖS

Hitlerininkai (naziai) visu smarkumu nų švelnumą ir pasakų burtus, 
pradeda persekioti katalikų spaudą ir kata- ■ Todėl ir jaunoji karta pradė- 
likiškų organizacijų veikimą varžo. Dėl ko jo drovėtis tėvų kalbos ir jos 
jie taip elgiasi greičiausia ir patys nežino, nevartoti viešame gyvenime. 
Ar jie nori išnaikinti tikėjimą! Ar nori prieš Pamylėt i kalbą gali tik tas,

nos meilę, atpasakoti lietuvių !non ir savo prakaitu darbuo- 
kalbos grožį ir Lietuvos dai- i tis jos labui. Amerikos žydai

Šių metų vasaros blaivybės 
savaitė prasidėjo birželio mėn. 
25 d. ir baigės liepos mėn. 2 d.
Visos organizacijos, bendruo-

save nusistatyti katalikų visuomenę, Ar tuo- 
mi jie mano patarnauti savo kraštui! Jei hit-

kuris ją pažįsta ir ją vartoti 
sugebės jaunuolis, kuris ja di-

leriūitikai mano išnaikinti tikėjimą, jie ko- džiuojasi, kaipo seniausia Eu

siunčia pinigus Lietuvos žy
dams, norintiems arti apleis
tus savo tėvynės dirvonus. Žy
dų galybė glūdi jų sūnų vie
nybėje. Lietuvos galybę suda

ja ir su Amerikos lietuvių in-,
teligentais, kuriems nerūpės!menėa’ valdžios bei Pri™'ios 

lietuvybės šiame krašte palai- i ‘staiS06 ir Pavieniai asmens 
kymas ir žadinimas. Istorija ■“»«"■<»">»! »» pami-
juos prakeiks ir suteiks išda- nėJn’ ruo5dami pnešatkoliškas 
vikų vardą.

Tėvynės meilė yra____
miesteliuose bei bažnvtkai-

paskartas, vaidinimus, prakal- 
Dievoi^as’ Prov‘ncGos miestuose ir

rys išeivijos glaudūs ryšiai su duota dorybė. Ją privalote ū- 
kamienu. Tą ne kitą, manė.gdyti išeivijos krūtinėse. Die-
mūsų garbus poetas kun. Dr, vo apveizda suteikė mums lai

svę, bet jeigu mes būsime iš-voja su vėjo malūnais. Katalikų prieš save I ropos kalba, kurią Europos,Gustaitis, rašydamas tuos pra- 
dąugiau nenustatys, nes katalikai juos ir jų mokslininkai laiko rakta indo-,našo žodžius, skambančius tyžę, kaip paėjusiųjų amžių lie 
darbus ir taip jau gerai pažįsta. Katalikai ’europietiškoms kalboms tirti.
vra ištikimiausi savo kraštui. Ir dėl to kas Mūsų tautos likimas, ant-

Vokietijos politiniame gyvenime nėra prieš juos kovoja, kovoja prieš paties krašto žiams slenkant, buvo nepavy
ta jis ir savo šešėlio, matytį ima bijoti, gerovę ir ramybę. Tad reikia pasakyti, kad dėtinas. Mes tirpome ir nyko-

to mato neva valstybės ir savo priešus 
kur jų visai nėra. Tki vrįi liguisto, tus- 
gsrbės ieškojimo suėsto žmogaus baimė, 

nelaimi tai valstybei, prie kurios vairo
Boja tokio tvpo žmonės.

hitlerininkai nežino, ką jie daro. me svetimų įtekmių jūrose.

TROPAGAlfbA PAIKA KATlLlKUg

Pastaruoju laiku šiame krašte žymiai pa- 
jd propaganda prieš katalikus ir Kata- 
Baiftyčią. Toji propaganda pradėta va-
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kaip girių ošimas ir angelų 
sutartinė giesmė: “Vienybės

tuviai, atsiminkime, 
vėl neteksimen ir

kari jo- 
gal jau

• , • • į Geriausias savo jėgas paauko-
Lietuva vis dar nepajėgia nusikratyti | jwne rusams, lenkams ir vę 

svetimšalių valdininkų. Sakoma, kad net ka- kiečiams. Baltrušaičiai, Dosto- 
riuomenėj yra žymias vietas užimančių sve- jevskiai, Kondratavič.iai, Mic- 
timtaučių. Lįetnvos Universitetas taip pat kevičiai, Kosciuškos, Moniuš- 
Uėra nuo jų laisvas. Ir patį rektorių svetini- kos, Ekaterinos, Pilsudskiai — 
tautį išsirinko, nes prof. M. Romeris yra len
kas ir, sakoma, savo tautybe didžiuojasi. Ne-

ir meilės ryšys mums garbę, niekuomet jos neatgausime 
didybę grąžins.” Viso pašau- [Nuo Lietuvos naujosios kartos 
lio lietuvių sūnų ir dukterų vyrų ir išeivijos jaunimo su- 
vienybė ir jų krūtinėse žėrin- sipratimo priklausys Lietuvos, 
ti tėvynės meilė parodys pa- kaipo nepriklausomos valsty-
sauliui mūsų gabumus ir mū
sų tautos genijaus prakilnu
mą. Tą vienybę ir meilę jūs 
privalote ugdyti lietuvių mi

tai vis IJetuvos sūnūs ir du-|nios tarpe Amerikoje. Jūs pri- 
kros, kurie dabino svetimų ša valote eiti į minią ir tapti jos

jaugi Lietuvoje pritrūko lietuvių, kad rėkto- lių vainikus savo genijų gėlė-
riaus reikėjo ieškoti lenkų tarpe? Imis. Ir tolimai Amerikai m?s turinčiais viltį

vadais, vadais sąmoningais ir

>. tas, kad Holland, Mieh., už šimto mylių Langinyčios sutirpo ir pro langus prasi

(Tę«ay»)
», Nors degė dideli plotai ir 
bi, bet. dūmų daug nebuvo. Dūmų bu
te tik ten, kur anglių sandėliai degė. 
Itaių nebuvo dėlto, kad viskas taip sau- 
b buvo ir viskas degė kaip prakurai. 
Btadl liepsnos buvo milžittiškoa. Karts 

L karto vėjas tarsi atplėŠdavo debesius 
ir rasdavo į padanges. 1’ž.sidegęs 

&Įįtš tuoj paskęsdavo liepsnose. Gelo- 
HŪ rėmą' ir kolonos ugnyje tirpdavo, 

Mp vaikas. Kiekviena gatvė buvo tikra 
A k metrai ir ptytoa sutrupėjo, vi-

inatalas sutirpę, visokiu medis pa
irto į pelenus. Bankų sejfai sutirpo, iš 

ktf<| į namus buvo priėję geso ir
tik juos liepsnos pasiMkdsvo. įvyk 

Avė smarkies elUptiozijoa. Didžiausiam 
įunui sudegti truko apie penkias minu

Vėjas nuo Chicagos buVo taip karš-

amonės gulė į grabes ir slapstėsi krūmuo
se iki svilinanti srovė praėjo.

kitame pragariniame sumišime buvo 
žmonių, kurie liko su šakomis galvomis 
ir pareigą statė aukščiau, ijegu savo sau
gumą. Kaip tik pasirodė, kad vidurmies- 
tis nebus išgelbėtas, tai bankų, apdraudų 
kompanijų ir pašto darbininkai subėgo 
gelbėti savo įstaigų turtus. Jie dirbo gai 
sto liepshoms šviečiant. Laikraščių dar
bininkai ir-gi liko prie Aavo datbų, norė
dami užbaigti rytinę laidą. Laikraščio Tri
būne darbininkai iš liepsnojančio namo tu
rėjo bėgti, kai laikraštis jau veik visai 
buvo gatavas.

“Tribūne” namas buvo skaitomas ne- *degamu. Tai buvę vilties, kad jis atsi
laikys. Bet miestas buvo pavirtęs į kros
nį, kurioj ūžė viską tirpinanti ugnis. 
Tirpo stiklas, ‘tirpo geležis, degė medis 
nepalikdamas žarijų. “Tribūne” namas 
kai kurį įaiką stovėjo degančių namų ap
suptas. Langai buvo uždaryti geležinėmis 
langinyčiomia. Sale degantieji namai ėmė

J griūti ir atsimušti į Tribūne namo sienas.

mušė liepsnos. Tąsyk visi turėjo bėgti 
lauk.

Tūkstančiai visokiausių balsų ir gar
sų pripildė orą Žmonės šaukė ir klykė, 
kiek tik jų plaučiai leido. Ekspliozijos 
sekė viena paskui kitą. O vėjas tik ūžė, 
liepsnos gaudė ir gatvėse svilino sumišu
sius žmones ir arklius. \ ‘ .

Iš vidurmiesčio žarijos ir degančios 
lentos ėmė lėkti į šiaurę. Tai buvo gra 
žiaurioji miesto dalis. Ten gyveno Cbica- 
gos turtininkai. Gatvės buvo dailiai nu
tiestos, gražiais medžiais nusodintos. Di
deli puikūs namai ant didelių lotų pa
statyti. Tų namų viduje buvo puikūs pa
veikslai, brangūs kilimai, knygynai. Tie 
gyventojai nuo savo stogų ir pro savo 
langus matė pleškančią miesto dalį ir ti
kėjosi, kad liepsnos jų nepasieks. Kai ža
rijos ėiivė kristi ant jų namų ir į jų kie
mus, o oras ėmė kaisti, tai griebėsi van
dens. Kai pylė vandenį ant stogų, tai 
vanduo čirškė, knip ant karštos plytos už
piltas. Bet štai nelaimė — vanduo nusto
jo tekėtu Nustebo žmonės ir ėmė Žval

bės likimas.
Netolimas gal laikas paro

dys, kas turi gyventi ir kas 
išnykti. Niekas nedrįs mus pu
lti, jei įsitikins Lietuvos sūnų 
ir dukrų vienybę, nes skau-

į džiai užgavus vieną stygą, pr i 
tikėjimą da- dės kitos virpėt ir pasauli*.

gytis, kas atsitiko. Pamatė, kad vanden
tiekio stotis jau liepsnose.

Kas tada daryti! Žmonės ryžosi tęs
ti kovą ir ėmė semti vandens iš šulinių. 
Šlapino kiiinrus, paklodes, kaldras ir de
ngė jomis stogus ir sienas.

Bet didžiuma northgidiečių pamojo 
ranka ir neteko vilties išgelbėti namus, 
šoko jie tada gelbėti mantą.

Griebė visokias brangenybes ir slėpė 
namų rūsiuose, tikėdamiesi juos po gaisro 
susirasti. Kiti savo brangmenas dėjo į 
čemodanus, maišus, į skrynias ir vilko ga
tvėn, tikėdamiesi pasisamdyti vežėją ar
ba suvilkti į saugią vietą.

Kai kurie žtnonės lakstė it galvos ne
tekę, kiti bėgo į vakarus, iš kur vėjas 
pūtė ir nebuvo pavojaus, o dar kiti bėgo 
prie ežero, prie vandens, į smiltynus. Ten 
nebuvo nei medžių, nei namų. Ugnis jų 
negalėjo pasiekti. Į paežerį bėgo tūkstan
čiai žmonių ir krito ant smilčių, netekę 
jėgų nuo bėgimo, išgąsčio ir nešulių sun
kumo. f ia jie rado, vienok, ne atilsio vie
tą, o tikrą kankynę. Karštis svilino jų 
kūnus. Kiti brido į vandenį iki kaklo, o

miuose per gatves buvo ištie
sti plakatai su priešalkoliškais 
šūkiais, kinoteatrai tos savai
tės metu rodė priealkoliškus 
šūkius seansų pradžioj ar pa
baigoj; visuomenė susilaukė 
nuo svaigalų ir sutaupytus ce- 

intus skyrė alkoholikų sanato
rijos ir priešalkolinis spaudos 
reikalams, dios savaitės metu 
padaryta blaivybės jubiliejų 
minėjimas; priminta visuome
nei didis tautos blaivintojas 
vysk. M. Valančius, nuo ku
rio blaivybės brolijų įsteigimo 
šįmet sukanka 75 met.

SKAITYKITE IR PLATOi- 
KITĘ “DRAUGĄ”

galvą dengė sušlapintais abrusais arba 
siautalais. Tėvai vaikus kasė į smėlį, pa
likdami tik burną alsavimui.

Taip žmonės kankinosi ištisą dieną 
ir kiaurą naktį.

Antradienį L’liicago pažvelgė į save. 
Kaip-gi ji išrodė? Vidurmiesty spoksojo 
tik du trobesiai, o šiaurinėje daly — ke- 
tup. Ugnies tvanas buvo prarijęs 17,450 
namų. Tame. skaičiuje buvo 1,600 krau
tuvių, 28 koteliai, 60 fabrikų, o kiek su
degė pašiūrių ir kitokių menkesnių tro
besių, tai niekas nežino. Liepsnomis nuė
jo $200,000,000 vertės turtų.

Antradienį į miestą ėmė važiuoti bū
riai žiūrėtojų. Jų tarpe buvo šimtai krimi
nalistų. kurie sumišime tikėjosi galėsią 
pasipelnyti. Atvažiuojantieji susitiko bū
rius išvažiuojančių iš Cfricagos. Atgal grį
žo į rytus daug biznierių, kurių turtai 
žuvo gaisre. Jie apleidinėjo Chicagą dėlto, 
kad nestikėjo, kad ji atsigriebs.

(Daugiau bus)



Trečiadienis, birželio 23, 1933
Tarpe rumunų ir prancūzų,solistas tai p. Akelis, kuriami 
•a liuosas kambarys. Mes visi parapijiečiai nuoširdžiai 
dėsime šįjį pasiskirt, jei no- ačiuoja; taip pat ir muzikui 
sime, kada jau minimas pi- 'Adomaičiui už gražią muzikų 
nasis tūkstantukas duos ir gerai išlavintų chorų, 
ums pilnų teisę rengti savo Iškilmės visiems žmonėms 
ambarį. darė- didelio įspūdžio.
Aukas į pirmojo tūkstančio Pamokslų sakė kun. Zaikan- 

caičių skinamas siųskime da skus.
ar, nevilkinkime, neatidėlio-l' Vaikučiai buvo taip gražiai 
ime! Pasivėlinę galime nepa- prirengti sesučių mokytojų. 
?kt į pirmąjį tūkstantį, kuris Bažnyčia išpuošta įvairiom gė-

Žilins-

VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

šiuomi pranešu, kad šįmet
/123 Pilnųjų Blaivininkų seimas Iš pietų pusės (kur stOvi 
ipbus rugsėjo 17 dienų, Šv. Ma- Carnegie Muzėjus ir praside 

rijos kolegijoje, Thompson, da gchenley Parkas) yra šie 
Conn. '. kambariai: vengrų, vokiečių,

Visi gerb. Cnicagos kunigai italų, čekoslovakų.
. ir blaivybės prieteliai malo- Įg rytų pusės (kur yra Bei- 
niai kviečiami sujudinti Chi- iefield gutvė, prie kurįos gto. 
icagos lietuvius, tai yra susi-,vį mokyklų valdybos (school 
(domėti blaivybės reikalais. La board) namas ir naujasis Mol 

. būtų gražu, kad ir Chica- lonų Institutas, yra kamba 
1 gos lietuviai, su pagalba savo ri

aR dvasiškių, sušauktų Ghicagos v 
apskričio seimų, atgaivintų n;

a užsnūdusias kuopas, prisidėtų
prie centro, mokėdami į ims n 

ie- * .tus« po 25 centus nuo nario k
. palaikymui centro, nes jis tu-

r\CĮl •

ri begaliniai daug lėšų. Pra v 
eitų metų vos tik Aušros Va- į 

pl’ rtų parapijos blaivininkai už- r 
zai simokėjo. Sušaukus suvažiavi- 
,r mų, malonėkite paruošti re- T 

b’* zoliucijas sekančiam seimui, o j 
nia mes maloniai priimsime. • s 

Siunčiant centrui mokesčius, 
ė" malonėsite “Money Orderius”, , 

arba čekius, rašyti Onos Si-
i RI —/ dabrienės vardu,, siųsti V. J.
'aip Blavackui, 7 Mott St., Wor- 

cester, Mass.
ins" Visi mes gerai žinome, ka<l 
nk° be lėšų darbas negyvas. Todėl 

jei kurie galėtų, tai -malonė- 
ime kitę prie centro prisidėti už- 
f J' simokėdami viršminėtų mokės- 
ls.r tį. Prie to, kuopos malonės 

prisiųsti raštininkui savo na- 
asl" rių skaičių, nes reikės seime

®‘ išduoti apyskaita, kiek yra 
P IT • •Blaivybės organizacijoje narių, 

kiek užsimokėjusių ir kiek ne- 
onas 'galinčių užsimokėti.
' y1’ Dėl, gerbiamieji dvasiškiai 

ir blaivybės prieteliai, sukrus- 
ftms’ kitę! Atgaivinkime blaivinimo 
V^ar darbų, nes juk Chicaga buvo 

skaitlinga blaivininkų kuopo-
,p< mis. Sušaukę Chicagos apskri

čio seimų, pągaminkit įneši- 
, mus ir siųskit Centro rast.,

11,1,11 ikad juos galima būtų suvar- 
1<)nb kyti prieš seimų.

Nuoširdžiai visus kviečiu į
^a‘ šį kilnų darbų.

var V. J. Blavackas,
8 V' ' Centro raštininkas

X Sekminių vakare parapi- k?)e 
jos choras buvo surengęs baž
nytinį koncertų. Po vadovys- 
te prof. J. Feustel’io ir varg. 
p-nios Zupancich, programa ,^a 
buvo labai įvairi ir rūpestin
gai prirengta. Buvo labai gra-j 
žiai sugiedota lietuviškų, an- i *'1 1 
gliškų ir lotyniškų giesmių.t 
Programe dalyvavo be choro, | . 
solistai, solistės, duetai ir 1.1.,pnJ 
Taipgi dalyvavo ir prof. Feu
stel’io orkestrą. Programa bu- !> 
vo labai graži, tik gaila, kad teli 
žmonių daug mažiau atėjo, cap 
kaip buvo tikėtasi. Mat, tų I teli 
visų popietį ir vakarų lijo sma- sto 
rkus lietus su griausmais ir bes 
žaibais, taip, kad toliau gyve- pij 
nantiems ir neturintiems auto- spi 
mobilių buvo labai nepatogu 
pasiekt bažnyčių. vii

X Birželio 11 d. pirmų svk V 
musų parapijoj buvo atatinka
mai pagerbti tėvai. Šį paren
gimų surengė jaunų vyrų at- p| 
lėtų klubas. Pagerbime daly
vavo klubo nariai ir gražus 
būrelis tėvelių. Programa bu- j0 
vo įdomi, susidėjo iš užkan- rj 
džių, dainų, muzikos ir dova- ai 
nų. O ant galo visiems buvo ni 

I iki valiai gardaus Sbebovga- į, 
I no “lagerio”. i},,

X Birželio 18 d. įvyko me- Į t' 
tinis parapijos piknikas mie-. bi 
sto parke. Šįmet piknikas bis- H. 
kį geriau pasisekė kaip pra- h: 
eitų metų. Daugiau dalyvavo a 

- žmonių ir pajamos buvo di- ,1< I desnės. Tai ženklas, kad pas b 
mus laikai jau palengva ei- v 
na geryn. <1

X Birželio 25 d. įvyko taip ' 
I vadinamas pavasarinis poky- z 

lis parapijos svetainėj. Čia 
buvo leista daug puikių ran- J 
kų išdirbinių. Publikos buvo r 
daug, savųjų ir kitataučių. 11 I Prie šįo pokylio jau nuo senai 8 
buvo rengtasi. Šis parengimas ? 
taip^ davė geresnių vaisių, ,s I kaip praeitų metų pokylis.

X Kalbant apie geresnius F 
® laikus, pasirodo, kad Sheboy- 

ganas sparčiau grįšta prie no
rmalių laikų, kaip kiti Wis- 
eonsino miestai. Sulig paduo
tų iš Madison’o statistikų nuo 
balandžio 15 d., š. m., iki ge- , 
bužės 15. visam Wisconsine 
lb;ii ir algos pakilo 14 nuo- ' 

Sbebovganas užima an I trų vietų su 32 nuošimčiu. 
AVausau miestelis stovi pirmo 
je vietoje su 36 nuoš. Visoje

■ šalyje per 30 dienų, kaip ap- 
~ skaičiuojama, darbai ir algo.i

pakilę 11.5 nuošimčiu.
X Tarp baigusiųjų šįmet

miesto vidujinę mokyklų yrft
■ keli ir lietuviai. Būtent, ,Tuo- I zas Vilkus, Ona Penelytė, Vi
li ktoras Vitkauskas, Olga Sa- I miiolytė, Alena Lukšiūtė ir

Albina Pečkifltė. Juozas Vil- I kus, kaipo gabiausias mokslu I iš visų baigusiųjų, jųjų buvo 
virš 200, gavo alumnų stipen-I dijų du metu lankyti univer
sitetų. Ona Penelytė taip gi 
gavo medalį už gabumų mok-

■ sle. Onutė yra sodaliečių raš
tininkė ir rengiasi rudenį į-

Laimcjo aukso medalį
Birželio 1 d., Shore Higli I 

School, prie E. 222 ir Lake 
Shore Blvd., Begina Greičiu- ; 
tė, duktė žinomo muziko Vin
co Greičiaus ir dainininkės 
Stasės Greičienės buvo apdo-; 
vanota aukso medaliu. -Dide
lis skaičius visų miesto aukš
tesniųjų mokyklų rinktinių mo 
kinių dalyvavo rašto iš isto-? 
rijos konteste, kuriame lietu
vaitė Begina Greičiūtė laimė
jo aukso medalį.

P-lė Begina yra ne‘ tik ga
bi moksle, bet taip pat ir mu
zikoje; yra pasiskilbus pija- 
niRtė. Nors pati dar jauna, 
tačiau jau kitiems duoda mu
zikos pamokas. (

Pažymėtina, kad visa Grei- 
teiravus sužinojau, kad tasai čių šeima yra muzikalė. Poia

GRAŽI DIEVO KŪNO 
ŠVENTE

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
.DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME

Bilas,
Laiškui,
Konvertui, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijai,
Kvitų knygelei.

Tikietus,
Plakatus,
Serijai,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimui,

PITTSBUHGH’O ItNIYER 
SITETO LIETUVIŲ KAM

BARIO FONDAS
VVisconsino Lietuvių Dainų na tokių išvadų, kad tiki 

Šventė pasisekė visaitf atžvil- mažėja. Tam jis panaudoja i 
giais. Dainos žmonėms labai nkių laikotarpių statistikas ? 
patiko. Programos vedėju bu- valstybių: Austrijos, Belgij. 
vo kun. A. Balinskas. Danijos, Prancūzijos, Didi

Pirmiausia padainuota Lie- 8^08 Britanijos, Vengrijos, 
tuvos ir J. -A. V. himnai. Po talijos, Šveicarijos, Švedij 
to jungtiniai chorai, diriguo- Vokietijos ir Kanadoj}. Vii 
jami iš Kenoshos Šv. Petro tiniai daviniai įva’iriais per 
parapijos varg. Kai bukaičio, dais toki:
padainavo lietuviškų -dainų. 1881-90 m. alaus litr. 5.'

Publika reikalavo, kad kuo vyno litr. 24,4, degtinės Ii 
daugiausiai dainuotų, nes vi- 7,9, gryno alkolio litr. 9,3. 
siems patiko, ypač duetas ir 1396-1900 m. alaus litr. 61 
kvartetas, kuriuos sudarė geri vyno litr. 28,5, degtinės 1 
dainininkai iš Kenosha, bū- 7j6, gryno alkolio litr. 9,9. 
tent O. Klėvickaitė, ir A. Lau- 1906-10 m. alaus litr. 6 
raitis. Jie buvo iššaukti at- vyno litr. 32,6, degtinės 1 
kartoti, nes žmonės nepaliovė 6,5, gryno alkolio litr. 9,9. 
rankomis ploję. Akomp. varg. 1919-22 m. alaus litr. 4 
Kailinkaitis. Gražiai dainavo'vyno litr. 31,1, degtinė# 1 
ir VVankegan ftv. Baltramie. 12,7, gryno alkolio litri 6,9. 
jaus parapijos choro kvarte-; 1923-27 m. alaus litr. 5 

. tas, kurį sudarė, žinoma daini [vyno litr. 29,3, degtinės 1 

. jninkė O. Žylienė, A. Butkiūtė, 2,6, gryno alkolio litr. 7,0.

Pittsburgho Universiteto pi 
rinojo gyvenimo plane yra pa 
žymėtas Lietuvių Kambarys, 
tarpe slfandinavų ir anglų 
(Gxfordo) kambarių.

Tai yra tik provizijonalis 
nurodymas, nėra tatai dar už
tvirtinta; bus užtvirtinta ta
da, kada lietuviai sudės pir
mų tūkstantį dolerių į savo 
Kambario fondų.

Tiktai pirmojo gyvenimo 
klasių kambariai yra skiriami 
įvairioms tautoms. Tokių ka
mbarių yra išviso devynioli
ka; jų tarpo vienas neužim
tas.

Šisai mokymosi Katedros pi 
rmojo gyvenimo planas yra ke
turkampis. Ant kiekvieno ka
mpo yra dideli išsikišimai, knr 
bus prelekcijų (lecture) ka
mbariai; jie nėra skiriami tau
toms. Pravartu sužinoti tąsias

Spaudos DarbusIr Kitokius

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Canal 7790

>/♦/>/♦/♦/♦/♦/*/♦/♦/♦/»/♦>«/♦/ A
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Įvyks Liepos-July 9,1933 šiam piknikui eina į talką visų parapijų draugijos, kuopos, chorai, klubai, bimieriai, pro 
fesijonalai, veikėjai ir kviesliai platindami tikietus ir rinkdami įvairias gražias piknikui dovanas

Bus kumštynės, ristynės, žaislai, virvės traukimas, gera musika.Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.
Pradžia 11 valandą >.

Nusipirkę pikniko tikietą, turėsite progą gauti gražų 9 tūbų radijo,

“Draugo” piknikas, tai proga sueiti su rimčiausiais žmonėmis visų kolonijų. Gera proga 
smagiai laiką praleisti jaunimui ir suaugusiems '■*

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas State 7680 
Valandos 9 ryte iki 5 popiet

2201 W. Cermak Road
P&nedėUe, Seredos fr Pėtnyčioa 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: €459 S. Rockwell St.
Utarninko, Ke t vergo ir Subatos 

Vakarais 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600

RESOLUTION tional strese and unemploy-<t 
ment, and— , • L

WI1EREAS, property own- , 
ers and taxpayers of tlie To\vn , 
of Cicejo, and County of Cook,1 
are overburdened with enor- į 
molis taxes of various nature , 
fnr beyond abi lity to pav, and- Į 

| We, the citizens property AVIIEREAS to try to deny j 
Lvners and taxpayers of the vater to the citizens at rea- 1 • 
|own of Cicero, County of sonable rate at present tinie,- 
look and State of Illinois, is cruel and unjustifiable. 
■embers of the Lithuanian į THEREJFORE, be it and ės Į 
■įprovemeat Club, in tlie re- liereby resolved to petition 
Bilą r meeting assenibled, liave Your Honorable Bbdv to im- 
■tssed tlie following resolu- inediately adjust the vater 
BTon. rates to tlie levels previouslv

Į WHEREAS, for the great charged by the water depart-! 
nĮuniber of years past we liave lment»of said Town. of Cicero, j 
šked water supervised by the an<l—
Įrown of Cicero, freely in ab- į Be it and is liereby furthorl 
tindance and uithout severs Įresolved to deliver this'reso 
restrietion, and— lution to Honorable Joseph1

\\HEREAS, charges by tlie Cerny, President of’ the 
Town of Cicero for the Avatcr Town of Cicero, for immedi- 
used by its citizens for ,great action and relief, and al-
tumber of years past and un- yo to send copies of this reso-1 

i lašt bills issiiud by the lution to the neuspaper of. 
urater departinent of the said Cicero and Cbicago. 
pĮvui of Cicero, was fair, ren- ’ Yaurs truly,
onable, and unifornially equi- Lithuanian Improvement 
able, and— Club
AVHEKEAS, previous bills A. F. Pocius, Pres.

cnt out by tlie water depart- 4930 W. 14th St., Cicero, II’. 
Kent of said Town of Cicero, A. Tumovich, Sec.
ų-e unfair, unjust, and unrea- 1227 S. 50th avė., Cicero, III.
(onable, at these times of na- A. J. Lutkus, Treas.

Honorable President and 
Board of Trustees Town 
of Cicero, Cook County, 

Illinois

suose miestuose yra bedarbių, žinoma, klaidingai ir neiš- tol, kol pats visiškai pailsda jcija jį patraukė į teismą. Ten 
vargšų, benamių užeigos, kur mintingai elgiasi žmonės, ku-jVO. Smūgio garsus tylią nak jam buvo priteistas 20 kartų 
jie dykai prižiūrimi. Parneš- rie kankina šunį visokiais le-tį buvo galima girdėt už pu- rėžti per nugarą tuo pačiu bo
tas gatvėje kūdikis suvo bal- pinimais. Aprėdo švarkeliu, a- sės'mylios. •, jtagu, kuriuo jis arklį kanki-
selip patraukia žmones prie'pauna batukais, plauna, prau-Į Negalėdami pakęsti tekio no. Nesenai po to atėjęs pas 
savęs ir tuojau gadna vietą šia vandenyje, neleidžia lais- elgesio, aplinkiniai ūkininkai, mus keikdamas parodė mano
našlaičių prieglaudoj. Žodžiu, jvai ’ pasibėginėti, susipurvinti, sykiu ir mano tėveliu surašė Į tėveliui teismo bausmės žv-
žmogus žmogui neduos mirti Tokia priežiūra netik šuniui -raštą, pasirašė ir nusiuntė po- mes.
iš badojr nuo šalčio. Bet kur nepatinka, bet jr kenkia. Jis nios McLaughlin draugijai į .,
vargšas klajoklis šuo, kur jis išreikalauja tik maisto, guolio Sekamą dieną atvažiavo dr-jos, Norvegijos ęentralinis statis- 
gaus paėst;'vietos atsigult, ap- llr karts nuo karto malohaus agentai, sykiu su šerifu, paė- (tikos biuras paduoda žinias a- 
sisaugot nuo šalčio! Kiek ka- [žodžio nuo savo šeimininko. Už nie ir nušovė tą per keletą sa- pie alkolinię gėrimų suvarto- 
rtų mes esame išmetę miesto Jai šuo taip prisiriša prie jo,(vaičių mušamą karvę, o jį pa- jimą vienam gyventojui: 
gatvės šuniui kokio nors mai- kad‘net gyvastį guldo jį gel-jtį įspėjo, kad daugiau tokią Į 1932 m. 1,90 litr., 1931 m. 
sto? Kur pats šuo gali rast bedamas. ' . žiaurumų nebūtų, nes kitaip t2,01 litr., 1930 m. 2,27 litr.,
maisto, ypatingai žiemą, kur Kai aš‘buvau dar mažas, bus traukiamas į teismą. gryno spirito prie 100 1, 
pats gali rasti vietą žiemos mano tėvai gyveno ant ūkio
naktims praleisti, ypač kada netoli nuo Deerfiekl. Pasitai- ’ I I III H /
lauke sninga, pusto. Jis tik kė, kad naujas mūsų kaimv- » .
bėga iš vienos gatvės i kitą, nas buvo labai žiauraus būdo II 14111A IB Al Ali I I I irTlllf A
uodegą nuaidės, vis ieško ko- 'žmogus. .Jis nežmoniškai ek- f fl/ll ||| JANIalĮJ I LIlIUVA

tj,, r---.—

raįsrl

Dovb/thstid/ 
Doubk Action/

Išvengk tų Baimę
Abejojimu veikti taip, kaip veikta 
tikri vyrai Ir moterys — n6ra rei
kalo kankintis nuo Įtemptų nervų 
Ir nusilpusios sveikatos. Didis Gydy
tojas Soectall|t»a ikrado preskrlpct- 
Jų. kurtų, dabar vartoja tūkstanClal. 
JI parduodama valstlnyčlose Ir va
dinasi

DĖMESIUI r “J/uf a 

tUK REALLY
Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 

jau laikas pradėti rūpintis kelioj.es 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 reikalingas dokumentus iš
pildys. x

Netrukus išeina šie gražūs ir patogūs laivai: 
birželio 29 d. “Bcrengaria”, Liepos 3 d. “Gripsholm”, 
Liepos 7 d. “Ue De France.”

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

Kiekvienai butelis yra garantuotas 
— vienas Doleris užmokės už mė- 
noRin treatmnntų. Nusipirk butel) 
Šiandien — nepraleisk v61 nemiego
tas naktis. Jeigu po priėmimui tų 
tabletkų per dvldeilmts' dienų bū
site neužųanCdlntl, jūsų pinigai bus 
sugrąžinti — Jus nieko nerislkuo* 
Jute.

Buy gloves wlrti what 
it savus

Neteik mokėti 60c. ui 
dantų mųst). Uiterlne Tv
ot h Pašte satinam* po .16a. 
Tėmyk. kaip gerai Ji 'vei
kla. Jų vartotadamas per 
motut sutaupai |l 00.

Rašo E. J. K.
. Ikterji'dd’e, 111., viena mo-b
&ris kasmet išleidžiu tūkstu- 
£ius dolerių palaikymui šunų' 
Įfieglaudos. Jos darbininkai 
įrenk a pamestus ir paklydu
sį šunis iš visų apylinkių 
Sestų, miestukų ir atveža į 
1. gą, kur tie šunes būna lai
mu ir kuo geriausiai prižiu- 
Įtai, (ne lepinami) kol sura- 
Įfuua jiems namai.

Tojj moteris ponia McLau- 
Min už'šj užsiėmimą yra hu
nai 'begaliniai daug apkalbė- L išjuokta ir pasmerkta. Sa- 
ffT kodėl ji tų pinigų, užuot 
yvulių mielaširdystei, neau- 
Midoja žmonių labdarybei;

ių, vaikų, vargšų prie- 
iūr i.

Pirmiausiai ar tai ne jos 
in ii, kuriuos ji gali var
lį i. ir išleisti, kaip ji nori?

nesmerkiami žmonės, Įkd ir neturtingi, kurie lei- Įut pinigus pasilinksmininia- Hį-arba nereikalingiems dai- 
is? Juk ir jie savo pini- 

|s galėtų sunaudoti vargšų ir

NOUVdMCNOg toj
«nwrTelefonas CANAL 7790
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LIETUVOS GYVENIMAS
(Musų korespondento).i • ♦ t *

Jau minėjau, kad uždafo- Šventoriuje. Gi palangiečių di
liui visa eilė vidurinių nioby- * dž'musiam patogumui a. a. ka
klų. Jų mokytojai laimi susi- nauninkas paliko neišdildomų 
rūpinę. Mat jiems teks eiti'atmintį, jo iniciatyva bažny- 
dirbti į pradžios mokyklas, .uos bokšte įrengtu laikrodžiu, 

kur darbas daug sunkesnis, Naudodamiesi tuo laikrodžiu, 
reikalaujųs daugiau sveikatos ne vienas gilus atodūsių ir

§v. Kazimiero kapams. ^k į Šiomis dienomis tuos kur- 
viehų, dalykų “reiktų dėmesio sus baigė ir gavo diplomų p 
kreipti. Aš savo motinėlės ka- |V. P. Pierzynakis, plačiai ži- Kviečiame visus Chicagos
pų apsodinau mirtomis, ftian- nomas šios kolonijos bizme-kurįe mylėtumėt dalyvau- 

rius ir politikierius, Vytauto: ti ’Liėtuvių Dienos iškilmėse’ 
Spulkos sekretorius, 4559 So. J Pasaulinėje Parodoj. Dėl pla-‘

PRANEŠIMAS GITARIS 
TINENKAMS

Kviečiame visus

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

amžinų atilsį nuskris, Aukš
čiausiojo link už a. a. Kan.

dien jų mažai belikę, tiktai 
duobės. Matyt, kad kas nors 
jas iškasė. Tai lygu 'Šventva
gystei, nes kapai — šventa 
vieta. Girdėjau, kapų užvaiz
dą pastatęs tani tikrus sargus.

-as
ir nervų. Juk niekam nepas- 
laptis, kad didelė dauguma 
(net apie 90 nuoš.) mūsų pra- vėlę. 
džiog mokyklų mokytojų yra 
džiovininkai, mažakraujai, pa- į Gegužės 7 dienų — Motinos 
liegėliai. Mat mokykloms bu-; diena. Tai dienai pritaikintų 
tai yra visai netinkami, gi įį pamokslų sakė prel. ftniukš- 
mokytojams butus visai ne- tu j nušviesdamas motinos rei

GAVO DIPLOMĄ

kreipiama dėmesio. Jiems tik kšmingumų gyvenime, be to,
išmoka keliolika litų mėnesiui, paragindamas jas visada gerb- 
gi už tuos pinigus žmoniško! ti ir mylėti. Angeliečiai gi pa 
buto gauti nė nemanyk. Da gerbdami savo motinėles pa- 
bartinių vidurinių mokyklų darė susirinkimų, (kartu pa- 
direktoriai ir mokytojai šitai kvietę ir savo motinas) su gra- 

mto ir žino, ir užtat jie šito žia paskaita ir pramogėle. Tik 
Plbo lyg ugnies bijo. Tuo gi kažkodėl, šiemet, nebeita su 
irpu jiems neišvengiamai! procesija į kapinės, atlanky- 

teks eiti į pradžios mokyklas.^ pasimelsti, (kaip būdavo 
Kai kas tikisi, kad vieton vi- bitais metais) savo mirusias 
dūrinių mokyklų bus steigia-, motinas. Bet vis vien žmonės 
ma specialės (amatų) mokyk- pavieniui ėjo į kapines, neuž- 
los, tačiau dabartinio krizio: miršo atlankyti. Ir ne vienų 
metu šito tikėtis yra labai su-/(,^° matyti sukniubusį ant ša
nku. Voras kryžiuotis vo mylimiausios motinėlės ka

__________ i po- L. V.

Chicagos Spulkos yra įstei
gusios kursus, kuriuose išdė
stomas spulkų vedimo moks
las. Tuos kursus lanko veik 
visų lietuviškų spulkų vedė
jai. p1 <■

Paulina st.
Jau 20 metų kai p. Pier- 

y.ynskis yra bizny. Dabar ji
sai turi gerai vedamų valgy
klų, kuri vadinasi Peoples Re- 
staurant. 1628 W. 47 st. Ji
sai daug dalyvauja politikoj 
ir tuomi pasitarnauja lietuvių 
reikaluose. Jo žmona Aleksa
ndra yra plačiai žinoma ir vi
sų mėgiama dainininkė. Rep

6ARSINKITĖS “DRAUGE"
GRABORIAL

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoptglausia. 
Reikale aeldltu eUi*auktl. o eeano 

darbu busite uigahėdiatl 
Tel. Canal 1111 arba >51®

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court Cicero, DL 
TEL. ČIOBRO IMT

Telefonu Tardė 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
♦

-Oratorius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, Dl.

PALANGOJE

Šiemet, kad ir vėlybos Ve
lykos, nesudarė to nepapras
to gamtos grožio. Dangus ap
siniaukęs — šalta ir vėjuota. 
Tekanti saulutė, nenudažė sa
ve rausvais spinduliais (apie? 
Bažnyčių einančios procesijos) 
vėliavų ir baldakimo, viršū
nes. Gi antrų Velykų dienų 
dar labiau pasidarė audringa,

CHICAGOJE

SV. KAZIMIERO KAPUO
SE GRAŽU

Bvt> Kazimiero kapuose la
bai gražu. Eilės gražų, bran
gių kryžių, gražiausiai aptai
sytų kapų. Negalima nei at-
sigrožėti. Besigrožint nepajun- 

nemažai ir sniego iškrito. Ir-ti, kaip diena prabėga. Kitų 
per abi dienas saulutė nekar- kapai gražumu negali prilygti 
tų nešyptelėjo, tarytum neiš-
drįsdama datyvauti garbingo
je Velykų šventėje. Ir seni Žino 
nės sakėsi, nepamenu, kad to
kios vėlybos Velykos o taip 
“nepagadlivos”. Nors pasitai
kė ir negražus oras, bet vis- 
vien nesugadino (nė vienam 
praktikuojančiam katalikui) 
to tyraus džiaugsmo, kuris jau 
čiamas toje iškilmingiausioje 
Prisikėlimo šventėje.

Antrų Velykų dienų varpai, 
liūdnai pranešė, kad neteko
me (altaristo) a. a. kun. kan.
Prapuolenio; daug nusipelniu
sio Bažnyčiai ir tėvynei. Bu
vo jau pagyvenęs kunigas,
(“senelis”, kaip jį palangie
čiai vadindavo) bet jaunas 
— dvasia. Veik kiekvienų pa- 
angietį stengdavosi jiažinti. 

tai senas, ar jaunas, su 
sais ir visada, malonus. Pa

laidotas Palangos bažnyčios

SIMON M, SKUDAS
GRABORIi’R IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. Monroe 3377

YeL Lafayette 8571

J. Liulevičius
G re bortus 

ir
Balsamuotojas

Patarnauja Cbl- 
cagoje ir aplalta-
k*Je.
Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

<092 Archer Avė.

I.J.ZOLP
ORABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ

VEDOJ AS
1646 WEST 46th STREET

Tek Boulevard 1301—8418

Tel. CICERO M®

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 881.06 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 R. 50tb At<L. Ciaare. Tb.

J, J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rd St.

ir I

tesnių žinių greitai kreipkitės 
pas vedėjų po antrašu 5609 W. 
'63rd St., kasdienę nuo 8 ryto 
iki 6 vai. vak., išskiriant sek
madienius. Ypatiškai arba te
lefonu Republic 10091.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

31*7 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vak. 
KeaiUenclJus Ofisas: 2*5® W. ®9lb St.

Valandos: 1®—18 ryto 
Seredomis Ir Nedėliomls pagal sutarti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO. 491 h Ur., CICERO, ILL.
Utur.. Ketv. Jr Pėtn. 10—0 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
I’aned., Sered. ir bubat. 2—9 vai.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

J. F. KADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIU8 
Palaidoja už 125.09 Ir aukščiau 

ModerniSka koplyčia dykai.
•68 W. 18tli St. Te*. Canal 1174 

Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

TEL. REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kafnos, nes daugiau prityrimo.
Nežiūrint kur gyvenate musų ypntiškas, ištikimas 

patarnavimas visuomet prieinamas uY 
NAUJA MEMBSN® KAINA-

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 
dykaf. Nuliūdimo valandoje nepamirškite 

mus pasaukti. REPUBLIC 8340, musų 
patarnavimų busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5840 SO. KEDZIE AVĖ.

. (Neturime sųryfiių su firma tue pačiu vardu)

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

PAVLAVICtA INKRTAKING Cfl.
INCORPORATED
Henry W. Beeker

(Ltceneed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

CRABORIŲ JSTAIGA
BUDRIKIS tar vėl nustebino publikų su tavo nupigin
tomis kainomis ui aukitos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko neroknojame ui atvežimų mirusio žmogaus ki
no j mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Rsikalni esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atvež j mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausi pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir ui tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
.. EUDEIKIS yra vienatinis Ustnvių gratorios, karia 
teikia ambulanoe patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modernižkos Koplyčios 
Dėl terašau Paiaaklts 1UDBZKĮ pirm asga kreip
sitės kar kitur.

Eudeikis
JUBŲ GRABORIUS

' Dldyata Gftgu ,

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

LIETUVIAI DAKTARAI:
Tel. LAFAYETTE 3057 '

DR. A. RAMUS
GYDYTOJAS PHIRITROU

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis Ir nedėliomis pagal
sutarties *

P HOME GROYEHILL 0937 
Valandos: 1-4; 7-1 P, M.

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

OR. J. W. KAOZEWIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

MM BO. WE8TKRN ATM. 
Chicago. Iii.

Boulevard MM
Rea. Hemlock MM

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DANTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
VaL: Nuo 11 ryto Iki S vakare

Tel. Ofiso Boulevard 6918-14 
Rea Victory S34S

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

Ofiso vai.: nuo 1-3: nuo 8:30-8:8® 
DR. MAHGKRIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau 1 erdvesne Ir petogean, 
- vieta

IMS BO. HALSTED ST.
VaL: nuo l® ryto Iki 8 po pietų ii 

nuo 8 Iki S vakare 
Šventadieniais nuo 1® Iki 18 

Phooe BOULISVARD 8488

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemfino, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau trumpų fogystę ir tolima 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 S vaka
ro. Nedaliomis pagal sutarti.

Daugeliu atsltflumų aky® atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus Ke_ phone
pigesnės, negu buvo. Musų kainoe En«lewood 6641 pigesuee, kaip kitų. kmgiewoou 6b«i

TeL LAIAYETTK 7®5O

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

HEMLOCK 8111

DR. V. S. NARES
(Naryeuckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1410 West Marquetts Road

VALANDOS:
I Iki 13 ryte; 7 UU S vakare 

Dtara. Ir Ketv. vak. pagal sutarti
8458 B. MAPLBWOOD J TE.

Office Phon® 
Proepect 1028

Tek Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

1,6 c^mu^oi1 aU *459 & California Avė.
Res. and Office

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St, Chicago
OFFICE HOUR8:

S to 4 and T to 8 P. M. 
Bunday by Appointmant

DR. M. T. STRIKOL’IS
e ••

Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

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

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

Pilone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
TA F* M T SI 'T' A fSI

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo V iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

TaL Canal 6133

DR. G. I. BL0Ž1S
DBNTI8TA8

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leaeltt 8t.) 

Valandos: Nuo 8 Iki 18 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Meredoj pagal sutarti

Nedėlioję pagal sutartį

Tol. Ofiso Ir Rea GrovebiU 0617
6017 B. Waouteuuw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
UXDXTOJAŠ IK CH1RUKUAB 

2421 West Karąultte Koad 
VaL: 2-4 Ir 7-8 vak. M-etv. »-xa ryte 

Neueliuj misUatus

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. )darquette Road
arti Western Avė. 
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

Phone Canal 6122
DR. S. BiEŽIS

GYDYTU J AK IR CHIRURGAS 
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—8 ir 7—8 vak. 

dereaouils tr nedėliomls pagal sutarti 
KKZIDENCiJA.

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6658

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SUUTH HALSTED kilt L ET 
Residencija 6C0U so. Artesiau A v e.
ValandoS: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

Tel. Grovehill 1595

DR.A.L.YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tik susitarus
8422 W. MAKOUETTE ROAD

ĮVAIRŪS D A K T A R A I:

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
UETUVIH AKIŲ BPECIALJSTAS

OfiMui fr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampa® Halsted St 
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—S 

Nadėliomla: nuo 10 iki 12

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

DR. JOHN SMETANA,
0PT0METRI8TAS

1801 S. ASHLAND AVfcNUB

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėkit mano iškabas.

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

i Phone Canal 0523

Office Phone 
Weatworth 100S

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

7850 S. HALSTED STREET
Vai.:

ROOM 310
2-4 Ir 7-8 vat vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJ AUSTAS

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

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėllomi® 10 Iki 13 

Telefonas Midway 2880

Ofisų: Tel. Victory 6893

Rez.: Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Hat Street

Vai.: 10—11 v. ryto. X—4, 7—0 v.T. 
Nedėliomls it Aventadienlals 10—13

Office; 
Vlctory ^284

Rea:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYS1CIAN AND SURGEON
3046 Wentworth Avenue

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

Chicago, Iii.
Phone: Hemlock 870®

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 3 iki t po pietų 
Nuo 7 Iki I vakare 
NedėL nuo 10 liti 12 dienų

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GT1»O VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

IUSIO8 ir NEIAGYDOMoe JOS YRA
PER 3S MtfHTg NFŽU RINY

KAIP U^SlNENEJtSIOS tr N 
Rpeclnliikul gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inketų Ir pūslės, utnuodljlmų krau
jo. odoe. ilga®, žatadaa. reumatltmų. galvos ikauam.ia, ilmumu. nuga
roje. kOMėjtmų, gerklė® skaudėjimų Ir paalaptlngaa Ilgiu. Jeigu kiti ne
galėjo Jus tllgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų Jia Juras gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Mgydė tukatančlus ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kandi e nuo 1® valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomls nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

4*00 WBKI Mik n., kampa® Kaetar Ava TeL Oravrford 5*78
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PIKNIKAS MARIJONU FARMOJE
Įvyks Antradienį, Liepos-July 4,1933 m.

Kaip j pikniką nuvažiuoti! O taip pikniką galima pasiekti: Kurie norite važiuoti trauki
niu, tai traukinis Burlington išeina nuo Westem Avė. ir 18th St. sekančiomis valandomis:

1
10:13 ir 11:45 valandą' ryto Chieagos laiku. Ant stėties minėtoms valandoms bus palydo

vai ir jie parūpins tikietus. Tik prašome nevėluoti. Nuo traukinio Clarendon Hills stotyje tro- 
kais bus nuvežti j farmą.

JT * '
Grįžtant iš pikniko traukiniai Burlington išeina iš Clarendon Hills sekančiomis valando-

: 6.38, 7:49, ir 9:03 vai. vakare. Taipgi ir grįžtantiems iš pikniko bus palydovai ant sto
ties ir parūpins tikietus.

Autoniobiliais reikia važiuoti taip: Ogden Avė. iki Hinsdale, III. Ten rasti Madison St. ir 
važiuoti į pietus iki 63rd St. Po dešine matysis Kolegijos namai ir Marijonų farma.

- Tą dieną taipgi bus laikomos šv. Mišios 11 vai. ryto (Chieagos laiku) Mar. Kol. koplyčioje.
. • a*3 • • ’ , ' r. r

Visus kviečiame dalyvauti
RENGĖJAI

ims
*

C H I C A G O J E

FEDERACIJOS KON
GRESAS

Šie metai yra nepaprasti, 
ypač mums, chieagiečianis, lie 
tuviams katalikams. Ir štai 
dėl ko. Iš priežasties Cbica- 
goje įvykstančios Pasaulinės 

Parodos, šią vasarą bus daug 
konferencijų, seimelių, seimų, 
suvažiavimų bei kongresų. 
Vieni jau buvo, kiti eina, gi 
prie kitų dar tik ruošiamos.

Ir, štai, bene vienas iš svar
biausiųjų kongresų, tai Kata
likų Vienybės — Federacijos 
kongresas, kuris įvyks rug
pjūčio 22, 23, 24 dienomis.

Sis kongresas yra tuo svar
aus, kad jame nustatoma a- 
teinantiems metams visoms ka 
talikiškoms organizacijoms vėl 
kimas. Kongresui rūpi visų

savo organizacijas darytų nau
dingus sumanymus, gamintų 
rezoliucijas ir rinktų atstovus. 
Šis kongresas bus vienas svam
biųjų; jis nustatys gaires vi
sam Amerikos lietuvių kata
likų veikimui.

Literatinės komisuos narys,
Lieluvyti.;

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN
X Birž. 26 d., mūsų klebo

nas gerb. kun. A. Linkus tri
jų dienų rekolekcijoms išva
žiavo į Mundelein, III. Sugrįš 
ketvirtadienį, birž. 29 d.

X Birž. 29 d. pripuola ŠŠ. 
Fetro ir Pauliaus šventė; tai
mūsų parapijos globėjai. Dėl 

katalikiškųjų organizacijų re, tos priežasties u dien)> mūsų
kalai. Jame kalbama ir svar-1 parapijos bažūy{ioje bus dide. 
Stoma visas katalikiškasis vėl. .lfs iįui|„„-.s. Bv„ blls trejos
kimas. Kongrese jungiasi i- fv. Mišios, o vakare 7:3l» vai. 

vairiausios katalikiškos idfiji- Skilmingieji miSpflraj. Bus
nes ir pašalpinės draugijos, 

kurios subendrina savo veiki
mą po garbinga Kristaus ir 
Tautos vėliava.

Kad prie to svarbaus kon-

misparai 
daug kunigų ir, rodos, mišpa
rus laikys pralotas M. L. Kru
šas. Vakare pamokslą sakys 
pamokslininkas kun.. Pr. Vai
tukaitis. Po to, bus procesija.

greso tinkamai pnsiruošus.
Federacijos Cbicagos apskri- -6 d. mūsų bažny-
tys jau nuo senai pradėjo da-icjoje Pras*dėjo trijų dienų nu
ryti planus. Kiek laiko atgal, prisirengimas prie
buvo išrinkęs iš savo tarpo *lobėjų ŠŠ. Petro ir
laikinąją komisiją, kurios ti-J šventės. Trydieniui
kslas buvo sušaukti visų or-|Xa^ovnu-,a Tėvas Alfonsas pra- 

. ganizacijų Chieagos apskričių ^eiškietis. Visi prašomi pasi- 
valdybas ir iš jų sudaryti ko-, nau^0^-
mitetą kongresui ruošti. Ko
misija tą darbą atliko šio mė
nesio pradžioje, sušaukdama 
organizacijų apskr. valdybas, 
iŠ kurių tapo sutvertas nuola

X Birželio 25 d. dr-jos: Šv. 
Veronikos, Šv. Juozapo, Šv. 
Kryžiaus ir JLabdariai/ turėjo 
labai linksmą piknikėlį, pa-| 
iap. darže ir piknikėlis pui-1

■BE=

Aušros Vartų parapijos, West Side, mokyklos baigusieji 8-jį skyrių mokiniai: Iš kairės į dešinę sėdi: A. Aleknaitė. 
E. Nausėdaitė, K. Bagdonaitė, kun. kleb. J. Mačiulionis, vikaras kun. A. Jeskevifius, K. Balčiūnaitė, O. Csaitė, L. Juoze, 
naitė. Antroj eilėj iš kairės į dešinę: A. Jučaitė, S. Janulytė, (1. Tarvainytė, J. Markūnaitė, M. Pranskaitytė, B. Valauskai- 
tė, A. Molvte, V. Palonytė, E. Brazauskaitė, E. Lekavičiūtė. Trečioj eilėj: E. Ribickaitė, P. Kazanauskas, J. Zalatoris, V. 
Dapkus, A. Laurynas, E. Semezis. K. Tamanauskas, J. Pocius. A. Rabacauskaitė, Ketvirtoj eilėj. J. Gasparkas, V. Jankaus
kas, L. Budaitis, J. Gužauskas, J. Šiužąs, A. Vaičiūnas, R. Jankauskas.

■*

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE
MOKSLO METŲ UŽ

BAIGIMAS

Mūsų Aušros Vartų pa ra p. 
mokyklos 8 skyriaus mokiniui 
baigė savo mokslo metą bir
želio 18 d. gražia programa, 
Paliulio svetainėje. Visiems 
svečiams, kurie dalyvavo mo
kslo metų užbaigime, širdin
gai tariame ačiū.

vo Zizienė, Miekeliflnas, L. Ši- tams baigti koncertas. Prog dėju yra p. N. Kulys.
mutis, I. Sakalas, biznierius
Vilimas, Dr. Rakauskas, 
Atkočiūnas

Dr.
lamoj dalyvaus studentai vo
kalistai ir instrumentalistai

Mes, northsidieeiai, turėtu-

linis komitetas kongtesui ruo- kiaušiai pavyko. Kadangi bu-' Aušros Vartų mokyklos vai-
šti. Kad darbas sklandžiau ei
tų, komitetas iš savo tarpo iš
rinko įvairias komisijas ir pa
siskirstė darbais.

Be paties komiteto, kuri su
daro apskričių valdybos po 
tris asmenis, išrinkta dar ko
ncerto komisija, baliaus komi
sija, literatūros komisija, sve
čių priėmimo komisija. Visų 
komisijų adresas 2334 S. Oak- 
ley. Visi atstovai, bei svečiai, 
atvažiavę iš kitų miestų, krei
pkitės šiuo adresu. Čia gau
site visas informacijas. *

Nors laiko yra dar virš du 
mėnesiai, bet, kiek teko pa
stebėti, įvairios komisijos jau 
sujudo į darbą. Mat, šiame 

• kongrese tikimoRi sulaukti 
daug žymių svečių iš visos 
Amerikos ir net iš Lietuvos.

fiiuo katalikiškai visuome
nei tenka priminti, kad jier

meni džiaugtis ir didižiuotis, 
kad savo tarpe turime tokį 
žmogų, kuris pats pasiekęs an
kštą muzikoje laipsnį, kiek
vieną valandą pasiryžęs pa 
tarnauti visiems, kurie tik tu
ri noro mokintis muzikos. To
dėl, kas tik mylite muzikąj 
kreipkitės į p. N. Kulį, kum 
visuomet pagelbės pasiekti au
kštą išsilavinimą. Gi birž. 28 
d. visi pasistenkime pasiklau
syti jo muzikos mokinių kon
certo; atsilankykime į gražią 
Iluniboldt park svetainę.

LietuvytP

PRANEŠIMAI
PARAPIJINIŲ IR VISŲ 

KITŲ CHORŲ DĖ
MESIUI

Ketvirtadienio vakare, bir- 
žeįjo 29 d., 8 valandą, Šv. Ju
rgio parapijos salėj įvyksta 
generalė visų chorų repetici
ja dainų, kurios bus dainuo
jamos liepos 16 d. Lietuvių 
Dienoje, Šimtmečio Pažangos 
parodoje. Visi chorai kviečia
mi laiku suvažiuoti.

A. Pocius, 
jungtinio choro dir.

Lietuvių Moterų Piliečių Ly 
' gos (Lithuanian Women Civic 

League) pusmetinis susirinki
mas įvyks trečiadienį, birže
lio 28 d., Felloivship House, 
831 W. 33rd Place. Šiame su
sirinkime kalbės adv. J. P. 
Waitclies, buvęs kandidatas į 
teisėjus. Taip gi Lyga prašo 
atsiliepti motinas ir žmonas, 
kurių sūnūs, ar vyrai, yra žu
vę Pasauliniam kare. Bus aiš
kinama, kaip galima dykai nu
važiuoti ir aplankyti jų ka
pus. Ši Lyga yra bepartyvė. 
Kviečiamos iš visų kolonijų 
moterys. Valdyba^

visi su savo gra (Bus išpildyta pasaulinių mii- 
žiomis žmonomis. Puotos me- zikų kuriniai. Baigusiems ko ’ 
nu buvo turtinga, daugiau lie- 'rservatoriją ir pasižymėju 1 
tuviška. Valgių gaminime dau- siems moksle bus išdalinta di j 
giausiai vadovavo pati p. P. ploniai, medaliai, dovanos. 
Peldžienė, studentė J. Lukšytė Ė
ir Paldavieienė,
Lietuvoje augusios. P-lė Luk- foenta koncertinis pijano. Vis 
šytė yra baigusi aukštuosius pas priruošta atsilenkusiems 
mokslus Lietuvoje ir dabar gvečiams muzikos mylėtojams 
tęsia studijas De Paul univer patenkiftti. Pradžia 7:30 vai. 
sitete.

Vakaras praleistas labai 
gražiai.

Pp. Peldžiams ir jaunajai

į Parkučio salė kuo gražiau 
\ isos yra gįaį į§pUOgta koncertui. Atga

vakare.

GRAŽUS KONCERTAS

vo rengiamas parap. naudai, kučiai ir sesutės labai sunkiai pM dukrytei Marytei-Antanetai 
tai žmonių susirinko daug ir dirbo, kad surengti mokslo palinkėta kuo daugiausiai lai 
padaryta daug pelno. | meto baigoR programą. Ma-

X West Pullmane esančios nom» kad >r žmonės buvo pa- 
dirbtuvės pradėjo smarkiai di- Įtenkinti gražia programa.

’rbti. Kasdien į darbus priima]
nemaža vyrų, net ir merginos ] 
gauna darbų. Vadinasi, artina- Į 
si geresni laikai.

X LiepoR 2 d., parap. dar
že, apie 3 vai. popiet turėsi

ŠAUNIOS KRIKŠTYNOS

Kaip jau buvo rašyta, kad 
žinomiems veikėjams pp. A. ir 
P. Peklžiams Dievulis

mes. — As.

BEETHOVENO KONSER
VATORIJOS STUDENTŲ 
MOKSLO METUI BAIGTI 

KONCERTAS

šį vakarą, birž. 28 d., Mark 
davė Parko salėje, prie 29

Kulys School of Music, 1619 
N. Damen avė., duos trečią 
metinį mokinių koncertą, tre 
čiadienio vakare, birž, 213 d.. 
8 valandą, Iluniboldt parko 
Assembly Hali, kuriame visus 
nortbsidiečius ir visus Cbica
gos lietuvius, mylinčius muzi
ką. kviečia dalyvauti.

Šiame koncerte dalyvaus di 
delis skaičius Kulys School of

me šurum-burum — piknikėlį 
parapijos naudai. Piknikėlį re 
ngia parap. komitetas ir jau 
atsakančiai prisirengę svete 
liūs pasitikti. P-nas A. Žit
kevičius turės savo būdą ir 
visi jau žino, ko galima gauti 
jo būdoje. Įžanga tik 15c.

Rep.

GARS1NKINTFS
“DRAUGE”

sveiką ir gražią dukrelę, kn- Halsted gatvių įvyks Music mokinių, kurie visus
riai sekmadienį, birželio 25 d., 
prie krikšto Gimimo P. A. ba
žnyčioje duota vardas Marytė 
—Antaneta. Kūmais buvo ži
nomas biznierius — kontrakto 
rius ir veikėjas Matas Z ižas 
su Eleha Mickeliūnienė, taip 
pat žinoma veikėja, ypač Mo
terų Sąjungoje.

Krikštynų puota buvo nau
jam pp. Peldžių bute, 7035 So. 
Fairfield Avė. Puotoj dalyva-A

Beetlioveno Konservatorijos 
mužikos studentų mokslo me-

atsilankiusius žada nustebinti 
savo gabumais. Mokyklos ve

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

PHTLCO 7 tūbų su bateri
jomis .. $21.00

PHILCO, 1933 visa Elek
tros .... $39.50

MAJESTIC, 1933 visa Elek
tros .... $39,50

RCA Victor, 1933 visa Elek
tros .... $39.50

Dykai įrengimas į jūsų 
Automobilių

Išmokėjimai po 1 dol. 
į savaitę

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

Tel. Boulevnrd 4705—8167

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie Stoto St.
. Tel. Pullman 5950

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
IAIVAKORCIŲ AGENTŪRA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKIRTNOUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2808 WEST 47th STB. Tet LAEAYETTE 1083

Lietuvių programai:
WCFL, 970 k. programos 

nedėliomis 8 vai. ryto ir 
1 vai. popiet.

WTTFC, 1420 k. ketvergais. 
Pradžia 7.30 vakare.

OKSAS EKPRESS
r x

K rn imta u Rakandus, Planus uS pf- 
flaimlaa kalnas. Pašaukit Iafayctta 
<•>0

J. OKSAS 
2849 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietum* Lalavte Bonus Pirmus Mor
fijus, Namua Farmra Ir Blsnlua vl- 
soaa valatIJOM. Talpfl darom įvai
rina lecalluar dokumentui, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite muaų apie 20 metų plačiu 
patyrimu Manyje Ir telatnru patar
navimu. tas Jums hua nandlnfa

f NAMON FINANCE GO.
8755 S. Westem Avenue

Chtcaeo, TU.
Tai. OROVKHILL 1011
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