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Romoj pasirašytas 4-rių valstybių paktas
PREZ. ROOSEVELTAS PASKĘS 

KOVON SU KONGRESU
ANGLIJOS MIN. KABINETAS 

SVARSTYS SKOLŲ
KLAUSIMĄ

J. V. už ginklų dirbtuvių 
kontrolę
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LIETUVOJE ŽYDAI MOKI 
NAŠI ŪKININKAUTI

SUSISIEKIMAS LAIVAIS

KETURIŲ VALSTYBIŲ 
PAKTAS PATVIRTINTAS

PREZIDENTAS PASI
RENGĘS KOVON

ROMA, birž. 8. — Vakar 
čia pasirašyta keturiij valsty
bių — Anglijos, Vokietijos, 
Prancūzijos ir Italijos, paktas.

NEŽINIA KUR DINGO 
LAKŪNAS

NEW YORK, birž. 7. — A- 
merikietis lakūnas J. Mattern 
iš Omsko išskrido į Čitą, Sibi
re, ir iki šiandien vakaro jis 
nesulauktas Čitoj.

Iš Omsko Į Čitą yra 
1,700 mylių.

apR

KESINTASI PRIEŠ 
VENIZELOSĄ

YVASHINGTON, birž. 8. — 
Prez. Rooseveltas pasirengęs 

■ kovon su kongresu.
Kongreso žemesniųjų rflmij 

dauguma atstovi} pasipriešino 
prezidento vykdomai eko-nomi 
jai, ypač karo veteranų lėšo
mis. Nutarta veteranams padi 

Įdinti atlyginimų — iki 170 mi
lijonų dol. per metus, nesuba
lansuoti sąmatos ir nutraukti 
specialę sesijų.

Prezidentas pranešė, kad jei 
kongresas taip padarytų, 
tuojau jis būtų sušauktas ki
ton specialėn sesijon ir tada 
būtų priverstas' per vasarų 
dirbti.

Kada ties Amoskeag audeklų dirbtuvės vartais, Manchester, N. H., streikuojantieji 
darbininkai pradėjo rimtai grasinti, valstybės kariuomenė paleido į streikininkus keletu a- 
šarinių bombų. Atvaizde matomos bombų dujos ir streikininkų pasitraukimas.

KOVA TIES ANGLIŲ 

KASYKLA CHICAGOJE ŠILUMOS REKORDAS 
CHICAGOJ

Šiemet ypatingu organizuo
tumu žydai eina pas ūkininkus 
prie žemės ūkio darbų. Veik 
kiekviename miestely yra a- 
gentai, kurie siūlo "ūkininkams 
žydus, stiprūs žydukai žydai
tės, bet pas vienų ūkininkų ei 
na nemažiau penkių asmenų. 
Ūkininkui duodant valgį, ži-? 
noma žydų vartojamų, reikia 
primokėti mėnesiui 7—10 litų. 
Agentai garantuoja, kad žydai 
darbininkai būsią labai darb
štūs, ištikimi ir sąžiningi, nes 
jiems esą labai svarbu išjuok
ti ūkio darbai ir gauti pažy
mėjimas.

Tiesioginio susisiekimo lai
vais tarp Klaipėdos ir Italių 
jos uostų klausimas pasidai 
labai aktualus. Šį klausimų 
svarstė mūsų įstaigos ir nese
nai Italijos valdžios sferos. I- 
talai principe dėl tiesioginio 
susisiekimo tarp Klaipėdos ir 
Italijos uostų sutinka, bet nuo 
galutino to susisiekimo prave 
dimo susilaikė dėl finansinių 
sumetimų.

ATLYGINA SU KAUPU

ATĖNAI, birž. 7. — Kesin- 
tasi nužudyti keletu kartų bu
vusįjį Graikijos premjerų, 
monarchijos priešų E. Venize- 
losų. Jis išliko, bet sunkiai su 
žeista jo žmona. Kliuvo ir šo
feriui. Vienas sargas nušau
tas.

REIKALAUJA ATŠAUKTI 
YVOODINĄ

UŽ GINKLŲ DIRBTUVIŲ ’ 
KONTROLĘ

YVASHINGTON, birž. 7.— 
Senatorius Robinson, resp. iš 
Ind., reikalauja iš užimtosios 
vietos atšaukti iždo de
partamento sekretorių Woodi- 
nų, ambasadorių Anglijai Bin- 
ghamų ir atstovų Ženevoje 
Davisų. Jie visi trys yra finan 
sininko Morgano “favoritai.”

SPRINGFIELD, III., birž. 
8. — Keletas tūkstančių prog
resyvių unijos streikuojančių 
angliakasių, tarp kurių buvo 
žyma dalis moterų, vakar ry
tų apspito Peabody Coal kom
panijos Peerless kasyklų, kad 
neleisti ten į darbų eiti anglia
kasių.

Streikininkams pasipriešino 
pašerifiai, o paskiau milicinin
kai. Pasigirdo šaudymai. Strei 
kininkai kovojo naudodamies 
dar plytomis, akmenimis ir ki
tais įrankiais.

Pagaliau milicininkai į jų 
tarpų sviedė keletą ašarinu} 
bombų. To užteko.

7 angliakasiai ir vienas pa- 
šerifis pašauta. Kelios de
šimtis sužeistų.

LAIMĖJO IR RESPUBLI
KONAI

Apskaičius piliečių balsus 
pasirodo, kad teisėjų rinkimuo 
se laimėjo ir respublikonai. Iš 
51 teisėjo išrinkta 15 respubli 
konų.

Ir vyriausiajam valstybės 
teisme du teisėjai iš septynių 
bus respublikonai.

Žinoma, demokratų laimėji
mas yra didelis, bet ne visiš
kas.

EVANSTONAS ŠLAPIAS

Vakar Chicagoj šiluma pa- Agentai 
darė rekordų. Apie 5:00 vaka-] ren«ias įvažiuoti į Palestinų, 

todėl ir nori susipažinti su ū- 
kio darbais — ūkininkavimu.

rų buvo 100 laipsnių. Per 63 
metus birželio mėnesį čia ne
būta tokio karščio.

1 ŽUVO, 3 SUŽEISTA

Vakar rytų ties Devon avė. 
po traukiniu pakliuvo automo
bilis, kuriuo važiavo 4 viduri
nės mokyklos mokiniai. T. 
Griffin, 18 m. amž., žuvo, kiti 
trvs sužeista.

REGISTRACIJOS BILIUS

ŽENEVA, birž. 7. — J. 
Valstybės yra linkusios, kad 
tarptautinė komisija kontro
liuotų visų kraštų ginklų dirb
tuves. Tai nusiginklavimo su
tarčiai sąlyga.

INDIANA PRIEŠ PROHI- 
BICIJĄ

IŠ T. SĄJUNGOS PASI
TRAUKIA

Evanstonas, didelis Chica
gos priemiestis, visų laikų 
skaitėsi sausiausias. Tenai 
gyvuoja ir daug veikia viena 
sausoji organizacija.

Per balsavimus pereitų pir
madienį Evanstonas virto sla
piuoju.

ANGLIJOS MINISTERIŲ 
POSĖDIS

LONDONAS, birž. 7. — Šį 
penktadienį posėdin sušaukia
mas Anglijos ministerių kabi
netas. Bus svarstomas karo 
skolų mokėjimo klausimas.

INDIANAPOLIS, Ind., bir
želio 7. — Indiana valstybės 
piliečiai išrinko daugumų Sla
piųjų atstovų konvencijon tiks 
lu atšaukti 18-ųjį priedų. Ši 
valstybė buvo žinoma viena 
sausiausiųjų.

ŽENEVA, birž. 7. — Iš T. 
Sųjungos išeina ilgus metus 
buvęs tarnyboje generalinis 
sekretorius Sir E. Drummond.

T. Sųjungos doktrina, sako 
Sir Eric, turi būt tokia:

1. Niekad niekam negrų- 
sinti; 2. stovėti už teisybę; 3. 
visas savo kazyres ant stalo 
iškloti.

UŽ MIRTIES BAUSMĘ

Kriminaliniam teisme vyks
ta byla Motion Picture opera
torių unijos biznio agentui R. 
O’Hara. Jis kaltinamas vieno 
tos unijos nario nužudymu. 
Kaltintojas pranešė, kad jis 
mirties bausmės reikalaus.

PASKYRĖ DELEGACIJĄ

PARYŽIUS, birž. 7. —Pran 
cūzijos vyriausybė paskyrė de 
legatus į ekonominę konferen
cijų Londone. Delegacijai va
dovaus premjeras Daladier.

16 ASMENŲ ŽUVO

LUCKN0W, Indija, birž. 7. 
— Traukinys sudaužė keleivi
nį motorbusų. Žuvo 16 asme
nų, tarp kurių 1 moteriškė ir 
2 vaikai.

NĖRA LAISVES 
ISPANIJOJ

WASHINGTON, birž. 7.— 
Naujas priešreliginis įstaty
mas Ispanijoj, kurs išplėšia iš 
katalikų jų teises, kiekvienam 
laisvę mylinčiam žmogui yra 
pasibjaurėtinas, pareiškia W. 
F. Montavon, Krašto Katali
kų Gerovės konferencijos tei
sių departamento direktorius. 
Tuo įstatymu varžoma meldi
mosi laisvė, ty. tikėjimo lais
vė, kas retai kur galima užtik
ti net nekultūringuose kraš
tuose.

Ispanijos vyriausybės pasi

ryžimo kovoti prieš Katalikų 
Bažnyčių pagrinde yra tikėji
mų griauti. To žygio ji imasi 
gerai apgalvotu planu. Su- 
pasaulina visas mokyklas ir 
uždraudžia religinėms kongre
gacijoms mokytojauti. Tuo bū 
du panaikinami visoki gailes
tingumo ir labdarybės darbai.

Nė viena kokia nors vyriau
sybė per visus amžius neišgrio 
vė žmonėse tikėjimo. To neat
sieta nė Ispanijos radikalai. 
Viskas, kų jie padarys, tai 
apsunkins žmonėms gyvenimų 
ir padaugins savo vyriausy
bei priešų skaičių. Nebus lais
vės, nebus tad ramybės ir ge
rovės.

DINGO IŠ KALĖJIMO

Turėjo prasidėti bylos nagri 
nėjimas plėšikui J. Holland, 
25, m. amž., kurs buvo laiko
mas apskrities kalėjime. Ka
da liepta jį teisman pristatyti, 
susekta, kad jis nežinia kaip 
iš kalėjimo dingęs ir kriminali
nio teismo bailifas J. Z. Gab- 
iriel apie tai nebuvo teismui 
pranešęs.

Vedami tyrinėjimai.

PER MAŽA BIZNIO
Atidarius Chicagos parodų, 

viešbučiuose biznis 40 nuošim
čių, padidėjo. Tačiau laukiama 
dar daugiau svečių.

Vokietija jau nekartų reiškė 
protenzijų, kad už nusavintas 
žemės reformos reikale ns Vo 
kietijos piliečių, žemės būtų 

‘Vif.tinar .iie! atlyginta- Lietuva toms že- 
mėms atlyginti pristato Vokie 
tijai kontr-sųskaitų padarytų
nuostolių okupacijos laikais, 

Nieko nereikėtų prieš šaky- kurie a5okgta visas Vokieti-
1 -i V 1 • • • V • I • Ati, kad žydai nori susipažinti 

su žemės ūkio darbais ir išva
žiuoti į savo tėvynę — Pa
lestinų. Bet turint omeny, kad 
Palestinoje jau nuo seniau y- 
ra išvykusių ir apsigyvenusių 
žydų, kurie jau verčiasi žemės 
ūkiu, tai rodos, vietoje būti} 
daug praktiškiau praeiti že
mės ūkio darbų praktikų.

jos reiškiamas pretenzijas.

SERGA PROF, KRAU J ALI S

TIRIA ŽEMĖS RŪKŠTIN- 
GUMĄ

Illinois valstybės senato ko
mitetas dauguma balsų nūs- Lietuvos žemės ūkio tyrimo 
prendė registracijos bilių pa- įstaigos valdytojas dr. J. Kri

kščiūnas ir Dotnavos žemės ū- 
kio akademijos dirvožiemio 
kameros asistentas agr. Že
maitis geg. 22 d. pradėjo tirti

(alu.rn.et parko tvenkiny Lietuvos žemės rūkštingumų. 
rastas J. Cerovac, 22 m. amž. Pirmiausia bus padaryti tyri

mai pietų Lietuvoje, vėliau va 
karuose, Žemaitijoje ir paga
liau bus nusikelta į Lietuvos 
Rytus. Šiais tyrimais norima 
padaryti masinį Lietuvos že
mės rūkštingumo analizų, nes 
patirta, kad rūkščių žemių 
Lietuvoje yra gana nemaža.

‘ Vilniaus laikraščiai rašo, 
kad prof. kun. P. KraujaliS 
serga jau kelinta savaitė. Ku
nigas Kraujalis yra lietuviu 
komiteto Vilniuje vicepirmini- 
ninkas ir lietuvių “Ryto” dr- 
jos pirmininkas.

.————■ ■
BERLYNO OPERA VAL

DOMA

likti be išsprendimo.

LAVONAS TVENKINY

lavonas. Jo prigėrimas aiški
namas.

APIPLĖŠĖ VETERINARO 
NAMUS

CHARLESTON, W. Va., 
birž. 7. — Naktį plėšikai už
puolė dr. E. Bell, veterinaro, 
namus Morgantowne. Penkis 
namiškius ir du svečius suri
šo. Pagrobė 700 dol. bankno
tais, apie 4,000 dol. centais, 50, 
000 dol. vertės vyriausybės 
bonų ir nemažai brangenybių.

UGNIS SUNAIKINO 80 HA 
JAUNO MIŠKO

UŽDRAUSTA JSILEISTI 
LAIKRAŠTI

BERLYNAS, birž. 7. — 
Vyriausybė uždraudė Vokieti
jon siuntinėti laikraštį iš Lon
dono Daily Herald, dėl jo nusis 
tatvmo prieš vokiečius.

PARYŽIUS, birž. 8. —Pran 
elizijos ministerių kabinetas 
stovi už nemokėjimų karo sko
lų Amerikai.

Tauragės apskr. Šilalės vals 
čiuje Obelynos girininkijoje 
užsidegė miškas. Gaisras pra
sidėjo sakytos girininkijos 21 
-me kvartale. Vietos miškų ad 
ministracija kvietė aplinkinius 
žmones talkon degančio miško 
gesinti. Kai kurie žmonės a- 
tėjo, gaisro pasižiūrėjo, ta
čiau gaisrų gesinti atsisakė ir 
iš gaisro vietos paliego. Tuo 
tarpu ugnis vis griebė nau
jus miško plotus. Kol ugnis 
užgeso, praėjo nemaža laiko. 
Ji sunaikino 80 ha jauno miš
ko. Nuostoliai dar tikrai nenu

BERLYNAS, birž. 7. — Vy 
riausybės įsakymu, iš vietos 
operos pašalinami žydai dai
nininkai ir muzikos direkto
rius O. Kemperer. Kol kas 
paliekamas dainininkas A. Ki- 
pnis, E. List ir keli kiti.

IŠ ALIUMINO NIKELIS

BERLYNAS, birž. 7. — Du 
Nuernbergo chemikai pranešė 
vyriausybei, kad jie atrado 
priemonę, kaip alinmino ato
mų pakeisti nikelio atomu. To 
kiu Rudu .Vokietija galės nuo
savo nikelio pasigaminti.

NAUJAS CAKO TAIKAI 
PLANAS

ASUNCION, Paragvajus, 
birž. 7. — Paragvajaus vyriau 
sybė kablegrama pasiuntė T. 
Sųjungai naujų taikos planų 
dėl Gran Čako srities nepasi
dalinimo su Bolivija.

ORO STOVIS
CHTCAflO IR APYLINKĖS 

KĖS. — Šiandien murotomi 
griausmai; ne taip daug šilta.
Vakar aukščiausia tempe ratū- 

statyti, tačiau jie bus dideli, ra 100 laipsnių.
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Rusijos bolševikams ne tvarka ir ne gy
ventojų likimas rūpi. Nerūpi jiems nė kraš
tas. Jiems rūpi tik komunizmo plėtimas. Tas 
galima pasiekti tik žmonių žudymais, vergija 
ir kitokiomis priespaudos priemonėmis. Ko
munizmo priešaky yra gudruoliai vadai., 
Jiems reikalingas ištaigingas gyvenimas. Ma
skvos satrapai turi “rojų”, o gyventojai ba
du miršta. I

Pas bolševikus nėra Dievo ir doros, tad 
ir gailestingumas jiems nežinomas.

Ir štai tokių šiurpulingų tvarkų jie per
ša visiems kitiems kraštams. Girdi, visur rei- . 
kalinga proletarijato tvarka. Rusijoje įvyk
dyta raudonoji proletarijato tvarka. Dešimtys 
milijonų proletarų badu miršta. Nesuspėja- 
ma jų visų nukankinti arba sušaudyti, tai 
badu marinama. '

SVEIKATOS SKYRIUS
Sį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

PROGRESYV1S DANTŲ 
PUVIMAS

DIENOS KLAUSIMAI PASTABELĖS

BOLŠEVIKŲ TVARKA

Chicagos Tribūne korespondentas Donald 
Day rašo, kad Rusijoj siaučia badas. Labiau
sia kenčia Ukraina. Siautusio 1921 ir 1922 
metais Rusijoj bado metu, kaip oficialiai ap
skaičiuota, žuvo ten apie pusšešto milijono 
asmenų. Sulyg apturimų žinių, šiemet tik vie
noj bolševikų valdomoj Ukrainoj toks dide
lis žmonių skaičius galės žūti.

Badas žmones žnybia ir į kapus grūda 
daugiausia valstiečius ir tai tose derlingiau
sios žemės srityse. Tose Rusijos dalyse ba
das nebuvo žinomas. Tik bolševikams Rusi- j 
jų valdant jis ten pasireiškia. Raudonieji 
satrapai, kurie visokiam pertekliuje gyvena 
iy didįjį kraštų valdo “darbininkų ir valstiečių” vardu, visus pramonės centrus — dides
niuosius miestus, apgyvendino tik vienais 
&au ištikimais gaivalais. Kitus visus — de
šimtis milijonų, išvarė stačiai į miškus, lau
kus ir pelkes. Iš valstiečių atėmė javus, įvai
rius kitus žemės produktus ir galvijus ir tai 
visa pavedė aniems savo ištikimiesiems gai
valams. Pramonės centrų srityse nors nėra 
maisto per daug, bet nėra nė bado. O api
plėšti milijonai valstiečių badauja.

Ukrainoj badas jau taip siaučia, kad kai 
kuriuose sodžiuose jau daug žmonių išmirė. 
Kai kuriose srityse kasdien miršta šimtai ir 
tūkstančiai žmonių.

Pasaulis tų baisybių nežino. Čekos .palai
koma cenzūra neleidžia nei laikraščiams apie 
tai skelbti, nei žmonėms kalbėtis. Vienų Ru
sijos dglių gyventojai nežino, kas kitose da- į 
lyse darosi.

Tai bolševikiška tvarka. O šių tvarkų 
Maskvos satrapų agentai užsieniuose giria, 
aukština, mulkina darbininkus, kad jie pri
sijungtų prie raudonojo komunistų judėjimo. 
Yra ne maža tokių tamsuolių, kurie, įsiklausę 
viliugingų žadėjimų, pakliūva į komunistų 
agentų spųstus ir jiems tarnauja.

Komunistų agentų ir komunistų leidžia
mų laikraščių tikslas yra sukurstyti gyven
tojus prieš gyvuojančių- tvarkų ir teroro keliu 
jų sugriauti ir įvesti sovietus.

Kas bendrauja su komunistais agentais, 
tiems visiems siaučiantis Rusijoj badas turi 
būt gyvas įspėjimas.

Praėjo rinkimai. Lenkai į teisėjus pra
vedė keletu savo tautiečių. Mes nė kandida
to neturėjome. Nors mūsų Chicagoj nėra tiek 
daug, kiek lenkų, vis dėlto vienybėj dirbda
mi politikoj galėtumėm daug daugiau pada
ryti. Jei mūsų politikai turėti} daugiau ap
sukrumo ir dirbtų didesniame kontakte su 
lietuvių visuomene, ne vieno, bet kelių lie
tuvių teisėjų susilauktumėm. Jau laikas į 
tai atkreipti rinito dėmesio.

# # • I
Už savaitės išvyksta Europon A. L. R. 

K. Federacijos ekskursija. Su ja vyksta mū
sų mylimas tautietis J. E- Vyskupas Petras 
Būč.ys ir visa eilė žymiausių, rinktinių žmo
nių. Jie nuvykę Romon sugebės tinkamai at
stovauti ir mūsų centrų — Federacijų ir 
bendrai visus Amerikos lietuvius katalikus. 
Garbė Federacijos valdybai, kad šia ekskur
sijų suorganizavo.

# # •

Praėjusio antradienio balsavimai parodė, 
kad ir “sausoji” Indianos valstybė “sušla
po”, pasisakydama už prohibicijos atšauki
mų. Tai geras ženklas, kuris rodo, kad ir ki
tų “sausųjų” valstybių frontas netrukus bus 
sutriuškintas ir tuo būdu prohibicijos kome
dijai bus padarytas galas. ,

• # •

Rytų Pennsylvanijos lietuvių katalikų 
konferencija Ne\v Philadelpliijoj gražiai pa
vyko. Ji sutraukė daug draugijų atstovų ir 
svečių. Padalyta visa eilė rimtų nutarimų. 
Tenka pasidžiaugti to krašto lietuvių kata
likų susipratimu ir pasiryžimu labiau dar
buotis Katalikų Akcijai ir savo tautos gero
vei.

• • • .

Ispanijos valdžia išleido įstatymų, ku
riuo uždraudžiama katalikų vienuoliams mo
kytojauti ir konfiskavo Bažnyčios turtų. Tuo 
įvykiu pasipiktino visas krikščioniškas pa
saulis, nes toks įstatymas griežtai priešta
rauja Bažnyčios dieviškoms teisėms, paneigia 
laisvės dėsnius ir stabdo apaštalavimo dar
bų. Ispanijos valdžia tokiu savo pasielgimu 
skriaudžia ne vien tik Bažnyčių, bet ardo is
panų tautos vieningumų ir pakerta valsty
bės pajėgumų. į ,

Rašo Dr. Kazys Draugelis, 
Dantų gydytojas ir chirurgas 

Chicago, 111.

Pirmiau čia įtilpusiaiue 
straipsny rašiau apie dan
ties sudėtį (emalių, cementu- 
mų ir puplų) įrodant, kad 
kraujas iš danties negali te
kėti. Taipgi, nurodžiau prie
žastis sukeliančias kraujo te
kėjimų iš jiesnų (smagenų).

Šį kartų noriu parašyti 
apie tai, kaip progresuoja 
danties puvimas ir kada ge
riausia pūvantį dantį gelbėti.

Kad dantys pūva, nėra rei 
kalo apie tai nė kalbėti.

Tų nelaimę visu smarkumu 
patyria net mažučiai. Nesuma 
niu vadina ūkininkų, kurio a- 
ruoduose javai pūva arba pe
lės ėda.

Danties puvimų galima pris 
kaityti prie paviršutinių kū
no žaizdų. Nekalbant apie 
žmogus paslėptas žaizdas 
bei skausmus, kiekvienas sten 
giasi bent paviršutines kūno 
dalis laikyti tvarkoj. Dantų 
žaizdos nepaslepiamos, kar
tais net aiškiai matomos, bet 
toleruojamos.

Kalbant apie dantų gelbėji
mų, iš praktiško atžvilgio, rei 
kalinga būtų rūpintis pirmiau 
sia tais dantimis, kuriems 
gamtos lemta ilgiausiai tar
nauti. Čia turiu minty ma
žus ir jaunuolius. Taip jau 
šiandien protaVija daugelis 
motinų, kurioms vaikučių svei
katų rūpi.

Vienok ir senyvi asmenys 
turi palinkimo savo sveikatų 
ir grožį pailginti.

“I’d rather be beautiful 
-short time than ūgly all the 
time” — išsireiškė viena mo
teris norėdama savo likusius 
dantis išgelbėti.

Kaip vieniems, taip ir ki
tiems yra svarbu turėti gerus 
dantis, gerai kramtyti, išro- 
dyti ir gražiai šypsų puošti. 
Dabar pasižiūrėkime, kuomet 

yra greičiausia ir pigiausia 
dantis gelbėti ir jų puvimo 
duobeles užpilti. Delei lengves 
nio mano skaitytojui suprati
mo, apie kų aš čia kalbu, pa- 
sivelysiu dantų pūvirno duo
beles klasifikuoti į tris rūšis, 
būtent;

1. Emaliaus (paviršutinės) 
duobelės, šios rūėies duobe
lės yra randamos kietoje dan
tie. palivoj — emaliuj. Jos 
yra negilios, tik kartais 
opios ir ne visuomet lengvai 
patėmijamos. (Lengvai ran
damos instrumentu). Tokias 
duobeles be gydymo' galima 
uždaryti auksu, porcelanu 
arba sidabru palyginamai grei 
tai ir pigiai. Tas duobeles už 
darius dantį apsaugoja nuo 
tolesnio gedimo ir, žinoma, 
nuo vėlesnio gydymo ir brau 
gesnio darbo. Amerikonai sa
ko: “A stich in time savęs 
nine.”

2. Dentinos (vidutinės) duo 
belės. Neuždarius pirmos rū
šies duobelių pinamas eina, 
eina tolyn į minkštesnę dan
ties dalį — dentiną. Duobelės 
didėja, dantys silpnėja. Nors 
daug didesnės, vienok denty- 
nos duobelės pro mažų emalio 
skylelę taip greitai ir aiškiai 
nesimato, todėl joms, kaip ir 
pirmomis, mažai tesirūpina
ma. Būdamos arti danties gy
vio šiose duobelėse pūvanti 
maisto likučiai retkarčiais su 
kelia skausmų; jaučiama šal
tis ir šiluma; jaučiama saldu 
mas ir todėl toks dantis vadi
nama “sweet tooth.”

Užpildant dentinos duobe
les jau reikia dantį gydyti 
arba bent dentinų sterelizuo- 
ti, o danties, gyvio apsaugoji
mui reikalinga dėti net du 

Ifilįngu. Vienų duobelės gilu
mom kad nuo iritacijos arba 

{erzinimo ir mirties danties gy 
vį apsaugoti, o antra, kad iš
griuvusių danties sienelę atbu 
davoti. Kaip matote, čia jau 
daugiau darbo ir, žinoma, lė-
vsų.

3. G y v i o (giliosios) 
d u o b e 1 ės Nelikus 
enimalio ir dentinos gilio
se duobelėse puvimas atakuo
ja danties pulpų — gyvonį. 
Tankus ir ilgokas skausmas, 
smarkus danties gėlimas, o vė 
liau, gyviui numirus, žando gė 
limas, tynimas ir pūliavimas 
tai vis ženklai jau baigiančio 
griūti danties. Garsusis ponas 
“halitosis” nemaloniai kute
na kaip savininko taip ir jo 
kaimyno nosį. Pats dantis, ro
dos, prašosi lauk!

Šių simptomų pradžioje dan

Dr. O. M. W. Sprague (vidury) priima priesaikų kaipo 
finansinis J. A. Valstybių patarėjas. Kairėj stovi VVilliam 11. 
Woodin, J. A. V. Iždo sekretorius. Sprague yra buvęs Angli
jos banko patarėju ir skaitomas didžiausiu finansų žinovu.

Juozas Žilevičius
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1885 m. iš Pragos buvo tik vienų ar du muzikos instru-
, , • , , . • , mentus orkestrui ir gabesnie-kų baigęs konservatorijų auk- °
so medaliu, Bokiškyn grafo* dau«‘au Harmonijos
pakviestas Rudolfas Lielunan, | stu,d‘juo“ , J'-'. prašydavo
v , . v . , . mokytojo. Mokiniai susipažin-cechas. Jais pačiais metais| . .

v „ •• . ., . idavę ir su choraliniu giedo-buvo ir nauji vargonai įtaisv-1.. , °
... v v . ijirnu, kur sekmadieniais, pas-ti bažnyčioje. AJutimaisiais metais prieš mo- 

Pamokos buvo vedamos lau -kyklai uždarant, būdavo gie- 
žyta lenkų kalba, nes moky- daina chorališkos mišios 
tojas lietuviškai nemokėjo.

Lielunan sirgo širdies liga. 
Nuolatinis erzinimasis su mo-

Mokinių tarpe jautėsi grynai 
lietuviška dvasia, lenkų iš to- 
liau atvykusių įvairiais gud- klnla18 Pakirto ’° sveikat1 
rūmais neįsileisdavo. Sekant'Ypae 31 sulal»1™°> kuome 
pavardes - visos lietuviškos Taunlnkas Skuratovskis pa
išskyrus pora.

tis yra gydomas. Pašalinama
gyvonis ne tik iš pulpos klet- 
kelės, bet ir iš šaknų kanalė
lių >(labai “dalikatnas” dar
bas). Gydoma net po danties 
šaknimi — žandakaulv. Taip 
nukamuotas dantys yra labai 
silpnas, dažnai jo viršutinė da 
lis — karūna — esti nugriu- 
vus ir tik aukso indėliu (kur 
karūna tvirtesnė) arba net 
aukso karūnėle priseina liku
sių šaknį sugelbėti. Prie to
kios procedūros, kaip ina ote, 
yra daug darbo ir lėšų. Gau 
dažnai smalkiai nupuvusius 
dantis, kaip to ūkininko ja
vus, suėda pelės.

Dabar pagalvokite, i f you 
please, ir pasakykite, kada y- 
ra geriausia dantis gelbėti! 

; Žinoma, kaip depresija praeis.

liepė per dvi valandas užda
ryti mokyklų, nes, girdi, čir 
esama mokinama lietuvių kai 
bos. Įgaliota žmona tuo rei 
kalu nuvyko Kaunan pas gub 
Klingenbergų, kuris, kaip pa 
sirodė, nieko apie tai nežinųs 
tai buvęs vietos sprauninkc 
darbas remiantis kokiais ta 
skundais Liehniano priešų 
Klingenbergas išdavė parėdy 
mų, kad Liehmanui nebūt tru 
kdoma dirbti jo muzikos spe 
cialybės darbų ir tuoj buvę 
vėl atidaryta mokykla veiki 
mui. Visa tai taip paveikė L 
sveikatų, jog vos sulaukęs 4’ 
m., 1903 m. sausio 13 d. šir 
dies liga pasimirė. Jam minis 
likvidavosi ir mokykla.

Rokiškio mokykla buvo pri 
taikinta krašto reikalams ii 
davė virš 40 gerai pralavin 

(Tęsinys 6 pusi.)

P. Gudas

1833 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)

Montrealio komendantas Adam Dau- 
lac, arba kitaip vadinamas Dollard, su
manė pasiaukoti ir duoti gerų pamokų už
puolikams. Prie komendanto prisidėjo IG 

prancūzų ir penki indijonai. Aprūpinę 
visus žemiškus reikalus, jie apsiginklavo 
ir išvyko prie ()ttwa upės, kur rado ma
žų lroąuois indijonų tvirtovę. Jie jų ap
taisė. Iroąuoisieeiai netruko juos užpul
ti. Per keletu dienų saujalė prancūzų ir 
jų penki talkininkai indijonai atmušinėjo 
gaujas Iroąuoisiečių. Apsiaustieji maiti
nosi tik kornais, o vandens visai neturė
jo-

Visi apsiaustieji prancūzai ir jų tal- 
.kininkai žuvp. Bet užsibriežto tikslo jie

atsiekė — išgelbėjo Kanados prancūzus. 
Iroųuosiečiai sakė, kad, girdi, jei saujalė 
prancūzų tokioj menkoj tvirtovėj taip il
gai išlaikė ir taip daug užpuolikų paklo
jo, tai kas būtų apsiautus prancūzų tvir
tovę akmenine siena aptvertų.

Taip tai Iroąuoisiečių karinis ūpas 
atslūgo ir karas baigėsi. K.

Misijonierių darbai

Anais laikais Prancūzijoj netrūko vy
rų, kurie buvo pagatavi vykti į Naująjį 
Pasaulį laimės ieškoti. Buvo ir tokių vy
rų, kuriems rūpėjo kitokia laimė. Šitokie 
matė progų apreikšti Kristaus mokslų 
naujoms gentims. Taigi avantiūristus ir 
pirklius sekė misijonieriai.

Pirmi prancūzų misijonieriai Ameri
koj pasirodė daug maž 1626 metais. Su 
dideliu savęs atsižadėjimu jie apsigyven

davo indijonų tarpe, išmokdavo jų kalbos,

su jais vargo jų vargus ir lengvino kuo 
galėjo jų gyvenimų.

Kai kurie tų misijonierių pasižymėjo 
ne vien savo tiesiogines pareigas eidami, 
o ir krašto tyrinėjimo darbais.

Po indijonų karo misijonieriai pir
mieji leidosi į vakarus, į didžiųjų ežerų 
apylinkes ir ten kūrė misijas. 1661 me
tais misijonierius Menard atsidūrė Wis- 
consipo valstybėje netoli ežero Superior. 
Netoli dabartinio miesto Ashland jisai bu
vo įsteigęs misijų. Jam nežinomu būdu 
pražuvus, į jo vietų 1665 metais atvyko 
misijonierius Allouez. Jisai indijonų tar
pe darbavosi keturis metus. Sugrįžęs į 
Montrealį, be kitų dalykų jisai papasa
kojo, kad indijonų pasakojimais toliau į 
vakarus esanti svieto pabaiga ir didi upė 
Mississippi. Montrealio gubernatorium ta
da buvo grafas Frontenac. Jisai užsidegė 
noru tęsti tyrinėjimas į vakarus iki “svie
to pabaigos” ir iki Mississippi upės.

1669 metais misijonienui Allouez bu
vo įsakyta įsteigti misijų prie Michigano 
ežero, prie Green įlankos, kur įteka Fox 
upė.

Kitas misijonierius Marąuette buvo 
pasiųstas tęsti mirusio misijonieriaus Me- 
nardo darbus prie Superior ežero.

Marąuette
Iš visų prancūzų misijonierių dau

giausia pasižymėjo Marąuette. Jo vardu 
Illinois ir Wisconsino valstybėse ir Chi
cagos mieste yra pavadinta daug vietų 
ir įstaigų. Jo vardu pavadintas vienas 
Chicagos parkas — Marąuette Park, vie
na gatvė — Marąuette Rd. ir viena mies
to dalis — Marąuttte Manor.

Wisconsino valstybė sąvo lėšomis pa
statydino puikių Marąuette’o stovylų Ka- 
pitolijoj M’ashingtone. gtovyla vaizduoja 
Marąuette’ų jėzuitų kunigo rūbuose, nes 
jis jėzuito ordeno kunigas.

Marąuette buvo kilęs iš senos, gar

sios prancūzų šeimynos. Jaunas baigė moį 
kslus ir, tapęs jėzuitų kunigu, 1666 me
tais atvyko į Kanadų. Apsigyveno indijo
nų tarpe ir per porų metų pramoko jų 
kalbos.

Taigi tu i tas pat Marąuette buvo at
siųstas darbuotis indijonų tarpe prie Su
perior ežero. Indijonai jo klausė ir greit 
įsitikino, kad jis yra visai kitoks, negu 
kiti jų matyti balti žmonės. Jisai meko 
iš jų nereikalavo, o tik pasakojo apie 
Didį Manitu, kuris visus myli. Indijo- 
nams įstabu buvo, kad tas apie Manitu 
skelbėjas visada buvo meilus ir greitas 
patarnauti. Kviečiama^ jis keliaudavo my 
lių mylias. Indijonai ėmė jo skelbimams 
tikėti ir jį mylėti. Gandas apie nepapras
tų “baltų tėvelį” pasklido po įvairias 
indijonų gentis. Iš tolimų vietų indijonai 
atvykdavo jo pasiklausyti ir jį pakviesti 
atsilankyti pas juos.

(Daugiau bus)
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LIEŽUVIS DIEVAS
Liežuvis, tiesa, yra mažas 

narys, tačiau didžiuojasi di
deliais dalykais. Štai, kokia 
maža ugnis, bet kokį didelį 
mišką, uždega! Ir liežuvis yra 
ugnis; tai neteisybės pasaulis.

Liežuvis yra mūsų nariu

SĄŽINĖ

kaltelis gali skaityti savo blo
gus darbus sąžinėje, taip kaip 
knygoje surašytų istoriją. Jei 

Į niekas nematė ir nepagavo, 
kuomet jis blogai darė, tai 
kas-gi jam primena jo blogus 
darbus? Kas sukelia jo širdy
je baimę? Kas atnaujina jo 
širdyje tų žaizdą? O gi sąžinė 
jo nepaleidžia. Sąžinė yra nie
kas kitas, kaip tik Dievo bai
sas, kalbantis žmogaus širdy
je, kurio negali nei papirkti, 
nei apgauti. Todėl, jei Dievo 
balsas yra, tai ir Dievas yra, 
nes balso nebus be šaukėjo.

Kun. J. V. S.

mano žodžiai ant teisybės išė
jo, nes buvo tiek ir tiek to j 
“somtink spešul”, kad mes 
sustiprėjom dvasiškai ir kū
niškai. Kaip “atpuškėjom” su

- w

lių ir metelių krūva prislėgtų,
Pennsylvanijos kalnuose pri
siglaudusių Vytauto Didžiojo 
ainių. Visi nekantriai laukė į- 
vykstančių tą dieną iškilmių.
Nebuvo nei vieno šios kolo-i“makabilium” ant trijų cyli 
nijos lietuvio, nežinančio, kad [ndrų prie kapų, tuojau ati- 
gegužės paskutinį sekmadienį ,darė mums vartus du vyrai

(Jono su Raulu pasikalbėjimo 
tęsinys)

JONAS: — Raulai, ar tu ži
nai, kad Dievas apsireiškia 

tarpe; jis sutepa visų kūnų iri žmoguje sąžinės balsu?
padega mūsų gyvenimo teki- RAULAS: — Kaip tai gali 
nį, pats pragaro padegtas. Dievas įlysti į žmogaus širdį?

Visų žvėrių, paukščių, žal
čių ir kitų prigimtis duodasi niV širdyse’ tai visi vienodai 
pavergti ir vra žmogaus pri-'I tikėtų, mąstytų. O kodėl ran- 
gimties pavergta; liežuvio gi |dusi visokių kreivatikių ii šta

mas žmogus negali pa- ^meldžiu?

•
 Jis yra neramus nela- JONAS: — Tiesa, buvo ir 
; jis pilnas mirtingų >ra visokių stabmeldžių ir 

kreivatikių. Bet nežiūrint į 
tas jų silpnybes, paklydimus, 
ir jie pripažino ir pripažįsta 
morales tiesas. Mandagumas,
teisingumas, klusnumas, už-

Dievo paveikslų ir panašumą, i, ,
1 * r 1 I laikymas įsakymų yra mora-

B tos pačios burnos nrha „ T in;
pala.min.maR .r prakeikimas. dividualiai; arba kolektyviai(

nei pienas žmogus negali pa- 
Jis yra neramus nela- 

; jis pilnas mirtingų
nuodų.

Liežuviu mes garbiname
Dievų ir Tėvų, ir juo keikia- 

,1110 žmones, sutvertus pagal

(Jok. 3, 1-10).

LIETUVIŲ DIENA
(Ką kalba Mikas ir Petras)
MIKAS: — Petrai, ar tu

O jei būtų Dievas visų žmo- matei tiek daug žmonių, su
važiavusių į Šv. Pranciškaus

yra rengiama nepaprasta šve
ntė Marijos garbei — Crown- 
ing of tlie May Queen.

Paskirtą valandų suplaukė 
prie bažnyčios minia žmonių.
Prasideda pamaldos. Sodalie
tės, giedodamos šv. giesmes, 
porom, tvarkingai eina iš sa
lės prie parengto lauke alto
riaus. čia įvyksta vainikavi
mo apeigos, kurias atlieka 
pats klebonas, kun. A. Jurgu
tis. Po tų apeigų visi eina į 
bažnyčių. Čia giedama Magni- 
ficat, Panelės ŠŠ. litanija, duo 
damas palaiminimas ŠŠ. Sak
ramentu ir pasakoma du pa- jbesiraivydami pradėjom dairv- 
mokslai. Ypač patiko visiems tis į visas puses. O gražumė-

ir mes įvažiavom, kaip ponai. 
Aš ir sakau Staniui: tai “ser-
vice .

Pavažiavus truputį jau no
rėjom įsukti į šoninį kelelį, 
ogi žiūriu toblyčiukė su pa
rašu: “one way”. Sakau 
“look-out”, čia yra “traffic 
iregulations”, ba ar nežinai, 
koks “gaspadarnas ” yra kun. 
Kazėnas. Tik ne žiopsok ir 
'važiuok atsargiai ba da pra
važiuosi per raudonų žiburį ir 
būsi “sureštytas”.

Atvažiavom prie P. Šv. 
grotto, išlipom sustingę, ir

Garbės nariai baigusieji šįmet J. A. V. jūrininkų akade
mijų Annapolyje. lš kairės į dešinę: Fred Neupert (pirmasis 
garbės narys) iš Portland, Ore.; Robert Madden iš Sharon, 
Pa.; ir Robert Gallagher iš Pittston, Pa.

liaudis lengvai atskiria gerą
Iš šv. Jokūbo laiško, šv. nuo blogo, dorų nuo nedoro. 

Rašte patalpinto, yra labai j Visi turi krūtinėje vienokį ba- 
aišku, kad žmogaus liežuvis Įsą: “Daryk gerai, saugokis 
yra geru ir veikliu kūno na-[pikto!” Tie, kurie elgiasi pa- 
riu, kuriuo galima daug gero 'gal savo sąžinės balso, yra pa

vienuolynų, geg. 28 dieną šiais 
metais?

PETRAS: — Taip, mačiau, 
bet koks tai nuostabumas ?

MIKAS: — Kų tie žmonės 
dirbo vienuolyne?

PETRAS: — Ten buvo skai 
tlingas L. R. K. S. A. Pitts-

kun. J. Misiaus pamokslas. 
Tas mūsų tautietis turi gražių 
iškalbų ir moka pritaikinti tu
rinį dienos iškilmei. Kad su
teikti Marijai didesnį džiaug
smą ir per Jos užtarymą iš
prašyti nuo Dievo sau reika

burgb’o Apskrities suvažiavi- (lingu malonių, kad iš tos gra- 
mas- ’jžios, širdį kutenančios proce-

MIKAS: — Labai įdomu kų sijos būtų dvasinė nauda, vi- 
jie ten svarstė? Įsos sodalietės priėmė tų rytų

PETRAS: — Nagi, nuodug- 'šv. Komunijų. Įspūdis į žmo
nai svarstė apie “Lietuvių [nes padarytas ne mažas. Ma-
Dieną”.

MIKAS: — Kas 
Lietuvių Diena?”

PETRAS:

tai vra

Tai yra Lie- I

mytės, žiūrėdamos į savo du
krelių, gėlėmis pasipuošusių,

[eiseną, ašarom akis vilgė. 
Rengiant tų šventę, daug

SOUTH SIOE
lis visko. Gėlės visur žydi, 
medžiai žaliuoja, paukšteliai 1 
čiulba, žolė dar tik nupjauta, 
keliai puikiai ištaisyti, kapai 
stipriai aptverti, “fountain” 
padarytas, ant šaltinėlio ir di
delė žalia geležinė varlė sau 
spjauna tyrą vandenėlį iš snu
kučio. O P. Šv. grotto tai tik
rai akį traukė, kad jau gra
žiau nenorėtum. Pamislinau 
sau tai tikrai tas “jegamastis 
sautsaidiškis” ir darbuojasi.

Kapų puošimo dieną, geg. 
30, ant šv. Kazimiero R. K. 
bažnyčios kapų, Panelės Šv. 
Lourdes Grottoje, įvyko pa
maldos už mirusius. Gerasis 
Dievulis davė gražią šiltų ir 
saulėtų dienelę, tat ir žmo
nių minios atsilankė pasimels
ti už savuosius mirusius, ne 
tik iš Pittsburgho, bet ir iš 
tolimesnių apylinkių: Obio, 
West Virginia ir Pennsylva-

pagiedojimų ir visiems atsi
lankiusiems į pamaldas.

Kun. M. J. Kazėnas

nia. Tai begalo gražus ir gi- 
Apeigos prasidėjo 11 valan- rtinas dalykas, kad gyvieji ne 

dų pamaldomis, kurias atlai- užmiršta savųjų mirusiųjų sa
kė kun. J. Skripkus. Paskui 
labai puikų pamokslų pasakė,

vo maldose. Už tad ačiū už 
atsilankymų gerb. kunigams:

nuveikti Dievo garbei ir savo'^Įtenkinę ir laimingi, nes k v-°V b* ’Suieanlrfrainto ^Jena IS?™ pamok8li“nkas jVaižnorui, AbromiiSini, Sadau
ir kitu išganymo gerovei, jei-j krūtinėje yra ramu; kurie rtJ^Xr,?rL,X"3'K“P'‘«^ 18 Youngstow„, skui, Shteigmanui ir Skrip

Lietuvių [Sareta Papeikiūtė, Sophia Ka- 
(spučiūtė, Margareta Packevi- 
Jčiūtė ir kitos. Gegužės kara-

gu jį pavartosime kaipo įran- klauso savo sąžinės, neranda Seserimis 
ramybės ir yra nelaimingikį dėl gero. Bet jeigu mes jį 

pavartosime kaipo įrankį dėl 
blogo, tai su juomi galima 
daug, labai daug blėdies, ža
los padaryti dėl savęs ir dėl 
kitų.

Taigi gerai pagalvokime, o 
supratę kad mūsų liežuvis y- 
ra mums Dievo duotas įran
kis, kuriuo turime Dievų, sa
vo Sutvėrėjų garbinti, Jį iš
pažinti ir Jam savo prideran
čių meilę pareikšti, pavarto
kime jį vien tik dėl gero. Taip 
tada atsilyginsime savo Sutvė
rėjui geru už gerą, meile už 
meilę, o Jisai mus už tai dar 
labiau palaimins.

Blogo daryti savo liežuviu, 
tai būtų apvertimas Dievo do
vanos ant to paties jo Davėjo 
išniekinimo. Tai būtų pareiški
mas savo didžiausio nedėkin
gumo Dievui. Tuo pačiu sykiu 
būtų dideliu savęs pažemini
mu. Nebūtų tai protingo žmo- 

ją^^kpasielgimas, nes kiek- 
vi^^Bveikas protas jam ai.Š- 

kia^^rimintų, kad taip ne
dera pasielgti su savo didžiau
siu Geradėju-Dievu.

rengia

Iš viso to kas jau pasaky
ta, aiški išvada yra:. Pavartok 
Dievo dovaną dėl Dievo. 
Vengk ją paversti ant niekši
ngų, Dievą įžeidžiančių dar
bų. Atsilygink geru už gerų, 
o ne blogu už gerą. Uola

RAULAS: — Niekis. Jei 
aš ir padarysiu kų nors bloga, 
o niekam nesakysiu, vistiek 
niekas nežinos.

JONAS: — Ne, Raulai, žmo 
gus padaręs kų nors bloga, 
kad ir niekas jo nematė, ne
pagavo vis tiek jaučiasi nera
mus, susirūpinęs ir jaučia sa
vo širdy, kaip kokių žaizdą. 
Pav.: skaitome senovės apra
šymuose apie žymų poetą Iby- 
kų (Ibycus). Jis sykį leidosi 
į tolimų kelionę, į Corinthių 
sporto iškilmėms. Beeinant 
per miškų jį užpuolė galvažu
džiai: atėmė nuo jo visa, kų 
turėjo, net ir gyvastį. Nelai
mingasis miršta, o plėšikai net 
ir aprėdus piešia. Tuo pačiu 
kartu pasitaikė lėkti gervėms. 
Mirdamas Ibykus pakėlė akis 
į dangų ir sušuko: “Gervės, 
nors jūs būkite liūdytojos ma
no nelaimingos mirties!”

Galvažudžiai, pralobę Ibyko 
turtais, skubinosi į Corinthių 
sporto iškilmėms. Žmonės grei 
tai sužinojo, kari žymus žmo
gus tapo nužudytas, bet kas 
tai padarė niekas nežinojo. O 
plėšikai ramiai baliavoja po 
Corinthių’.

Dieną. ’ ’

Tiktai viena tokia diena bū
na Pittsburgh’e. Visos para
pijos, L. R. K. S. A. Pgh’o 
Apskritys ir kitos didžiulės

laitės (May Queen) garbė te
ko Onai Kazlauskiūtei.

Saulutė, šildžiusi žemę, pa
maži slinko į vakarus. Paukš-

draugijos bei visi geri ŽmonSs mciodingi haIsai reWy0 
rengia u laukia “Lietuviu Medžiai baig6 is ,ėt(> saVQ -a
D|enos ’ ky šlamėjimu. Žmonės, prakil-

MIKAS:—Kur žmonės su-jausmų kupini, skirstėsi 
sirenka “Lietuvių Dieną?” nakties poilsiui. Ir taip prabė-

PETRAS: — Vienuolyno ri
kyje, nes tenai yra graži vie
ta. Visi mėgsta ten važiuoti, 
nes nuvažiavę ten jaučiasi, 
kaip savo namuose. Ten bū
na gardžių užkandžių; viso
kio gėrimo; graži muzika, šo
kiai, visokių žaislų ir kitko, 
ko negaliu nei aprašyti. Tik 
atvažiuok pats, atsivešk savo 
šeimynų ir daug svečių.

J. V. S.

go visų laukiama Marijos šve
ntė. Vilimas

Tai kaip, Vilimai, ar atva
žiuosi į “Lietuvių Dieną” Se
serų Pranciškiečių ūkyje?

BRADDOCK, PA.

BRIDGEVILLE, PA.

Geg. 30 d., arba, kaip ame
rikonai vadina, “Dekoreišun” 
dieną, po pusryčių išėjau, kaip 
mano paprotys, ant “spacie- 

‘kraja-raus”, sutikau savo 
ną” Stanį ir sakau:

Žinai ką, tokia graži diena, niories 
sėskim į “makabilių” ir va-

EUCHARISTINIAI KONG
RESAI ITALIJOJ

Italijoj pradeda labai įsiga 
lėti Eucharistiniai kongresai. 
Taip 1931 metais tokių kongre

Sykį, kada visi žmonės entu
ziastiškai žiūrėjo sporto veik
smą, didelis būrys gervių, lė
kdamos virš garsiai kranksė 
jo. Vienas galvažudžių balsu 
sušuko: “Tai biaurybės tos 
Ibyko gervės mums trukdo!” 
Šalimais stovėdami žmonės iš 
girdę tokią kalbą, pranešė val
džiai, o toji ir surado žmog 
žudžius. Štai, neramios sąžinės 
balsas.

Kodėl taip yra? Dėl to, kac 
širdies balsas jam sako: blo

Išaušo gražus, svaigulingas 
pavasario rytas. Paukštelių 
čiulbėjimas-ulbėjimas džiugi-j duokim į Šv. Kazimiero kn- 
no kiekvieno žmogaus širdį.'pus, nes tas “sautsaidės” 
Medžių lapai šlamėjo, užgau- “prabaščius” visados turi ką 
ti švelnaus vėjelio dvelkimo, “somtink spešul”.
Kažin koks ypatingas malo-- Akimirksnyje, kaip buvo 
namas kuteno krūtinę jaunuo-. pasakyta, taip ir padaryta. Ir

O. Sakyčia, tikras auksabur
nis, nes visų širdis sujaudi
no taip, kad nė nejutai, kaip 
ašaros pradėjo per veidą bė
gti. Choras, po vadovyste Me- 
donio, kaip lakštingalės pui
kiai pagiedojo. Mačiau daly- ' 
vaujant ir kun. J. Vaišnorą,1 
kun. V. Sadauską, kun. M. 
Kazėną ir kun. V. Abromaitį, 
lš savo miestuko mačiau K. 
Glėbą, A. Barzdelį, A. Krikš- 
topaitį, G. Miniotienę ir A. 
Gailienę. Po visam dar atsi
klaupę ant savo mylimiausių 1 
kapų pasimeldėm ir palaistėm 
gėles ir nutraukėm į Adomo 
sodną, kur buvo piknikas. Ti
kras rojus čia tarp medžių. 
AlkėsĮ nuvarėm su gardžiu 
krajavišku sūriu ir dulkes nu 
plovėm su “bravarsku”. Pas
kui pasirodė barzdočius Ado
mas su šviesplauke Ieva ir 
kad pradėjo “klumpakojį” 
tiepsėt, tai net balkiai braš
kėjo. Pasakę visiems good-bye, 

“pleasant nie- 
“žiežerkėlo“

kui. Taipgi ačiū vienuolyno 
mergaitėms-akademikėms už

X Tą pačią dieną Adomo 
Sode buvo šv. Kazimiero R. 
K. parapijos išvažiavimas-pi- 
knikas. Kadangi pasitaikė gra 
žus oras, tat žmonių prisirin
ko apsčiai ir visi labai sma
giai ir gražiai linksminosi, pi- 
knikavo, žaidė, valgė, gėrė, 
pliavojo ir dovanas laimėjo. 
Dovanas gavo: Aleksas Zamu- 
levičius — Player Piano, An- 
na Walter — Radio Sėt, P. K. 
Lady’s Diamond Pin, kun. M. 
Kazėnas — Case of beer, Kaz. 
Klimaitis — Linen Sėt. Do
vanas dalino: Cecilija Naujo
kaitė, Stanley Simonavičius ir 
Juozas B. Tamkevičius.

Rep.
(Tęsinys 4 pusi.)

VAŽIUOJANČIŲ Į LIETUVA 
DĖMESIUI

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

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

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

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

grjzom namo su 
M

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

«« r
!ŪU AGENTŪRA

sų įvairiose vietose buvo pada 
ryta 29, o 1932 metais jau 34.1 gai padarei. Kiekvienas prasi-
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D R X U Gf X S Ketvirtadienis, birželio A ir'nn

Pittsburgho Lieta- rėžė visas laimingai į Vienuo-1 yra apdovanotos dailia iškal-1 Amerikos žvirbliai iš baimės ve ištraukčiau?”
ba. Pamokslų

Visos mergaitės labai dėkin- “Tavo, Viešpatie, teisingiems
temoje: visi išskrido į laukus. Tat ir ; jau net nubodo

SOUTH SIDE

gos gerb. kun. Pikučiui už ma- 
jlonų priėmimų ir vaišes.

Biruta Paškevičiūtė

IŠ KELIONĖS ĮPiTTS- 
BURGHAX Sekmadienį, birž. 4 d. 

kun. Kazėnas su laimėtu Case 
of beer pavaišino visus pik
niko darbininkus. Visi labai Žmogus dažnai, turėdamas 
buvo patenkinti ir linkėjo laiko, ieško įspūdžiu. Tai kur- 
kun. Kazėnui, kad jis visados S'i jls važiuos, jei ne prie sa- 
laimėtų tokias dovanas. Kad vM.jU- Nors ir tolimame krašte 
pareikšti savo dėkingumų už gyvenant, tarpe svetimųjų, 
vaišes, Federacijos 52 sky- kaip tik išgirsti lietuviškų ba
riaus pirmininkas Juozas B. 1SQ> tai ne tik smagiau, bet 
Tamkevičius įnešė, kad liepos rodosi, kad ir ant širdies daug 
23 d. Adomo Sode Federaci- ^ngviau pasidaro.

(mirštant) gyvenimas nenyk
sta, bet mainosi”. Kiekvienas 
miršta tik žmogaus akyse, bet 

tikroje teisybėje, siela atsi
skiria nuo žmogaus kūno. Kū
nas eina į žemę ir tenai virs
ta j žemės elementus, iš kurių 
yra sudėtas, mainosi, kol Die
vas žmogų prikels iš numiru
sių; o siela eina prie Viešpa
ties Dievo majestoto atiduoti 
atskaitų... Ne kūnas duoda 
žmogui gyvybę, bet siela yra 
žmogaus gyvybė dėl to, kad 
siela paeina nuo gyvojo Die
vo, o kiinas yra iš mirtingos 
žemės imtas. Čia guli mūsų 

' tėveliai, broliai, sesutės, ginu

man prisėjo nešti kudašių kur būk toks geras, pone, trauk 
nors iš miesto. Į man lauk?” — atsakė žydas.

‘‘Oi, man no retežį ir įsėdęs nuvažiavo, Kartų lapę ištiko nelaimė: 
stovėt; o žmogus liko grabėje. Pama įpuolė į šulinį, iš kurio nega- 

tęs geradarys, kad žydas ne j Įė jo išlipti. Pro šalį ėjo ožys 
sustoja jam pagelbėt, sako: ir, pamatęs šuliny lapę, pakiau

Beskraidydamas užtikau žy- Žmogus greitai išsiėmęs iš sa- “Tai prakeiktas žydas, aš jį sė, kų ji ten veikia.
{važiavusi su automobiliu vo automobilio retežį, užkabi-' išgelbėjau, o jis man nei ačiū 

į grabę ir nė jokiu būdu ne-no už žydo automobilio ir pra nesakęs nuvažiavo, palikdams
galėjo be kito pagalbos iš ten 
išvažiuoti. Žydelis prašo vie

no, prašo kito važiuojančių 
pro šalį ir kiekvienas atsisa-!kti skersai kelių, tat, ant ne
ko gelbėti, nes neturį virvės laimės, to žmogaus automobi- 
ištraukyiuui. lio vienas ratas nuslydo į kitų

dėjo vilkti. Kadangi velkant'mane bėdoje.”
iš grabės žmogus savo auto
mobilių turėjo daugiau pasu-

aimanų-

— Na, o ar tamsta nieko 

(Tųsa 6 pusi.)

Atsirado vienas žmogus, ku
ris turėjo virvę. Sustojęs pa
klausė: “Ar nori kad aš ta-

pusę kelio — taipgi į grabę.
Nudžiugęs žydas, kad jis 

jau ant vidurio kelio, nukabi

damas žmogelis laukė kol vie
nas didelis trokas jo automo 
bilių iš grabės išvilko.

Tai taip šiais laikais žmo
nės savo artimui atsidėkoja.

Man tai matant prisiminė 
pasakaitė, kaip gudrioji lapė 
pasielgė su ožiu. Štai ji.

Blogas Skonis Burnoje
Y.ra {rodymų, kad negerai veikia vie
nas ar daugiau svarbiausių organų. 
Gal virškinimas yra negeras, apetitas 
blogas, silpna eliminacija, viduriai ne 
reguliarus, nenatūralūs miegas, ner
viškumas, ir t.t. viskas tas parodo 
reikalingilmą gero ir tikro Toniko

Nuga-Tone

skyrius surengtų dideliu..-1 Panažiai. pCT “Decoration i nės įr pažįstamieji. Jei savo' 
gyvenime kada užgavome jųsį piknikų parapijos naudai.> j)ay ”, pasileidau į kelionę 

Visi vienbalsiai sutiko ir Fe- ! Pittsburgho link, išgirdus, kad 
deracijos ateinančiame susiri- Pittsburgh’o lietuviai apvaik- 
nkime pirmininkas pasižadėjo ščioja “Decoration Day” su 
nuodugniai apie tai pasvars- pamaldomis ant lietuviškų ka- 
tyti ir viskų priruošti. Tam pų. Nuleidęs galvų apsimųs- 
piknike būsiu “bingo” veltui ^.jau. Po trumpos tylos širdis 
ir kažkas dykai. Baugu, kad atsiduso... Mano mamytė mi- 
tik nebūtų “case of beer”. A-!rusi jau, broliai, sesutės, oh 
pie sį piknikų vėliau bus pla-}kiek pažįstamų ir draugų...! 
čiau paskelbta. Rep. J Pamaniau, kaip šventu daik-

iX 'Nepamiršk ‘ Lietuviij tu, kaip kilnu ir malonu yra 
Dienos” Sesenj Pranciškiečių už tas brangias vėlės atsimin- 
Ūkyje. ti nors trumpoje, bet širdin-

------------------- , goję maldoje, o kaip toms du-
KAPŲ PUOŠIMO DIENA

jausmus, šiandien turime pro 
gų už juos Viešpačiui Dievui 
pasiųsti jausmingų ir širdin
gų prašymų savo maldose, kad 
Dievas jiems jų kaltes dovano
tų... Už tai naudinga ir kilnu 
yra melsties už numirusius...

Pastebėjau ir iš kitur kuni
gus, kurie dalyvavo tose bran
giose pamaldose: kun. J. Vaiš
norų, kun. Abromaitį ir kun. 
V. Sadauskų. Bet nepastebėjau 
kai kurių kilnių Pbgli’o šei
nių, kurių giminės yra palai-

šelėms naudinga, daugiau joms j Jotį lietuviškuose kapuose, 
įeiškia, ne kaip karštoje va- Maniau sau, nors ne mes, bet

, C

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Kaip ir kasmet, ant Šv. Ka
zimiero kapų, Panelės Šven
čiausios Grottoje, šįmet buvo 
gražios pamaldos.

savos dienoje ištroškusiam pa
duoti stiklų šalto vandenėlio.

Geriausia tai proga, tariau 
sau, dalyvauti tokiose bran

Šv. Pranciškaus vienuolyno1 giose pamaldose. Už keletu 
mokinės atsilankė pasimelsti minučių ir atsidūriau ant Šv. 
sykiu su visais žmonėmis. Bet Kazimiero R. K. lietuviškų ka-

tie, kurie čia ilsisi, brangiai 
apkainuoja kiekvieno gyvo 
žmogaus maldelę, labiausiai 
giminės. Neužmirškime! Kaip 
malonu būtų, nors ir iš kitur 
atvažiavusiam, kad visi Pitts- 

iburgh’o lietuviai, vietoje prie
Šv. Kazimiero parapijos varg. pų. Tenai man labai patiko, i svetimtaučių, kreiptųsi prie sa
Medonis pakvietė mergaites labiausiai kapai, kurie randa 
prisidėti prie choro, sykiu pa- si ant aukšto, gražaus kalne 
giedoti per pamaldas.

Kun. Kazėnas padarė intro 
dukcijų ir patiekė pilnų pa

lio, nuo kurio ant kito kalne
lio matosi seserų Praneiškie- 
čių vienuolynas. Pakalnėj gra-

vo ir savo kapuose brangius 
tėvelius ir gimines laidotų, 
tuomi pakeltų patys savo var
dų svetimtaučių akyse turėda
mi gražius kapus. Užtat rū- ,

buvo rekomenduojamas Gydyto jaus 
Specialisto kaip tik tokiame nesvei- 
kavime. NVGATONE į pastebėtinai 
trumpų, laikų, pataiso sveikatą, ir at
veda organizmą prie natūralaus sto- 
ki-o. Nekanklnkitės patys ir nekan
kinkite 3avo draugų. Nueikite pas 
savo vaistininką ir už Vieną DoiprJ 
nusipirkite mėnesiui treatmentą — 
NUGA-TONE pa.rduodamas su pilna 
garantija, po dvidešimts dienų grą
žinsime pinigus, jeigu busite neužga
nėdinti.

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for YouMA

ike

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Think of it—how this old 
does make progress—now co| 
prescription which is known to 
macists as Allenru and withtl 
hours after you start to take 
swift keting formula pain, agony and 
lnflammation caused by excess uric 
acld has started to depart.

Allenru does just what this notice 
says lt wili do—it is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
ing drugstores everywhere for 85 
cents and if it doesn’t bring the joy- 
ous results you expect—your money 
whole heartedly returnecL

maldų tvarkų; kunigas E. 
Steigmanas pasakė labai gra
žų ir įspūdingų pamokslų a- 
pie mirusius, kad mes turime 
nepamiršti mirusiųjų, kurie y- 
ra čia palaidoti. Kun. J. V. 
Skripkus atkalbėjo rąžančių iv 
litanijų. Po litanijos choras ir 
mergaitės atgiedojo giesmę 
prie Panelės Švenčiausios. Ku

žū.-, medžiai, sodas žydi ir.pinkiniės patys savo ir savai- I 
žaliuoja. Kiekvieno vėjo papu- siais, jei norime turėti gerų į 

vardų. Svetimtaučiai mums to 
neduos. Savieji pas savuosius.

tiniu šakos linguoja, tartum1
sveikindamos atėjusį svečių. 
Kapuose labai graži Švenčiau
sios Dievo Motinos Marijos 
Nekaltai Pradėtos grotelė, ku
ri labai patraukia žmogaus a- 
kis ir širdį. Viduryje grotelės 
gyvas šaltinėlis.

Lietuvis

Visi važiuojam. į “Lietuvių 
Dienų” Sesenj Pranciškiečių 
ūkyje.

nigas J. Vaišnoras padarė ko- ! Neužilgo atėjo pamaldų lai-

lektų kapams pagražinti.
Pamaldoms pasibaigus, kun. 

Kazėnas visus kvietė į Adonio 
sodų užkandžiui.

Magdutė Kepleriūtė

SV. PANELĖS APVAI
NIKAVIMAS

Gegužės 23 d. Šv. Pranciš
kaus akademikės atlankė kun. 
Pikulį, kurio parapija yra 
Brightwood, Pa. Jos nesitikė
jo, kad gerb. klebonas taip 
jas priimtų; net rezervavo vie
tas.

Daug žmonių atsilankė { šias 
iškilmingas pamaldas. Suruo
šta labai graži procesija (nors 
ir mažai vietos tebuvo). Mer
gaitės buvo dailiai apsirengu
sios ir gražiai giedojo giesme
les į Švenčiausiųjų Panelę. Pa
skui dailiai apsirengusi mer
gaitė apvainikavo Dievo Mo
tinų.

Kun. E. Vasiliauskas iš Do- 
noros, Pa., pasakė labai įspū 
dingų pamokslų.

Mūsų apsilankymas labai 
patiko kun. Pikučiui, kad net 
parūpino automobilius ir par

kas. Pamaldų tvarkų paskel
bė gerb. kun. M. Kazėnas, šv. 
Kazimiero parapijos klebonas. 
Rąžančių kalbėjo gerb. kun. J. 
Skripkus, Seserų kapelionas. 
Po ražančiaus, sekė pamoks
las, kurį pasakė kun. E. Shtei- 

Jgman, kleb. Šv. Pranciškaus 
i parapijos, Youngstown, Ohio. 
Pamokslas man labai patiko, 
net ir iŠ kitų girdėjau, kad la
bai visi gėrėjosi, nes kun.

Y0UNGST0WN, OHIO
Gegužės 22 d. mūsų koloni

joj pasirodė nepaprastas Ame
rikoje paukštis. O kadangi lie
tuviij Šv. Pranciškaus parapi
ja turėjo iškilmes bažnyčioje, 
tad buvo privažiavę daug sve
čių ir iš kitų kolonijų. Todėl 
tas ilgakojis paukštis nusilei
do tiesiai ant klebonijos kie
mo. Gerai ištyrus, pasirodė,

Shteigman vartoja labai gra-į kad tai yra Žemaitiškas “Gū
žių lietuvių kalbos tarmę ir žūtis.” Tokį paukštį pamatę

M OUR OFFICE

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co

2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žląot, kodėl jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerine ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, k-o kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

IiAMBERT PHARMACAL 

COMPANY

St. Louls, Mo.

USTERINE
promptly ends odors ordinary 
ontlsoptlcs can’t hida in 4 days

TOLOSEFAT
Mlo* M. Kstner of Brooklyn, N. Y. 

vrrlteo: “liovė nsed Kruschen (or tho 
psst 4 months snd hsro not only loot 35 
pounds tat foel so mneh bottsr In overy 
wsy. Bven for people vhn don’t osre to 
rednee, Kruschen lo irondorfal to krrp 
the šyviem hoolthy. I belng s narve 
shoald kno* for I’vo trled so msny 
thlngo tat only Krssehrn snvoered *11 
parposos.’* (Msy 13, l»33l.

TO lOM fst BAFELY snd RAS
LY, toko s hslf tesvpoonful ot Krų 
Sslto ln s glsss ot hot nster 
mornlng be (ore breskfsst—dont, 
mornlng—s bottle thst lssts 
eosts but s trlfle—get Kruschen. f
sny drugstore ln Amertcs. I( not loy- 
fully sstlsfled sfter tho flrst bottio— 
money bsek.

gPH» ,TF -lESGte 
| Aki- N6W ~L I Y' \NOfctL T' PA'/l H6S AMMONIA
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Ketvirtadienis, Birželio 8, 1933

RYTŲ PENNSYLVANIJOS MS
LIETUVIŲ KATALIKŲ SEI

MAS NEW PHILA
DELPHIA, PA.

Wga

Seimas įvyko birželio 4 d., 
lygiai 2 vai. popiet, lietuviu 
parapijinės mokyklos svetai
nėje, Ne\v Philadelphijoj. 
Schuylkill, Northumberland ir 
Luzerne apskričių atstovų su
sirinko apie 350 ir svečių da
lyvavo apie 300; atstovai užė
mė svetainę, svečiai gi sėdė
jo galerijoj.

Seimų atidarė kun. Dr. J. 
B. Končius; maldų atkalbėjo 
vietos klebonas, kun. A. Mo
zūras. Atgiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus, organizato
rių vardu pasveikino seimų ir 

-asakė kalbų apie katalikiš- 
akcijos svarbų ir vienin

gų lietuvių katalikų darbą 
kun. Dr. J. B. Končius. Jis 
perstatė organizatorių nomi
nuotų seimui prezidijumų; vi
si pasiūlymų delnų plojimu 
priėmė. Į prezidijumų įėjo: 
seimo vedėjas S. Petruškevi
čius iš Mount Carmel; jo pa
dėjėjas Vincas Lukošius iš 
Minersville; pirmas sekreto
rius Pijus Narijauskas iš Ne\v 
Philadelphia; antras sekreto
rius Juozas Šeris iš Shenan
doah. Į rezoliucijų ir sveiki
nimų komisijų: kun. J. Kara
lius iš Shenandoah; Juozas 
Dolinskas iš Hazleton ir Si- i 
monas Kvietkus iš Tamaąua.

Seimo vedėjas, pasveikinęs 
atstovus, sulig dienotvarke pa
kvietė kalbėti pralotų G. L. 
Leech, kuris turiningoj ir iš
kalbingoj kalboj išdėstė kata
likiškos akcijos svarbų ir rei
kalingumų prie kiekvienos pa
rapijos organizuoti Šv. Vardo 
draugijų. Kadangi Tėvas Bru- 
•žikas, S. J., dėl tam tikrų 
kliūčių negalėjo seime daly
vauti, tai jo turiningų refera
tų apie Katalikiškųjų Akcijų 
perskaitė kun. F. Mockus. 
“Garso” redaktorius, p. M. 
Zujus, labai gražiai ir turinin
gai išdėstė lietuvių katalikų 
spaudos padėtį ir nurodė bū
dus jų remti. Po kiekvieno re
ferato buvo daromos diskusi
jos ir buvo išneštos atatinka
mos rezoliucijos. Seimas buvo 
vedamas tvarkiai, gyvai ir į-

i

IjftATTGA S
t against the common good of upon Senators Reed and Davis
J this whole region and against 
the permanent welfare of the

domiai. Daug svarbių klausi
mų buvo jame iškelta, kaip 
tai: anglių kasyklų reikalai, 
jaunimo organizavimas, betur
čių šelpimas ir t.t. Visos tos 
rezoliucijos spaudoj bus pas-! 
kelbtos vėliau. Svarbiausioji 
rezoliucija buvo anglių kasyk-' 
lų reikalais; toji rezoliucija!

to support the Labor provi- 
sions and licensing features of

anthracite industry itself; and, | the Recovery Act; and be it 
NVhereas, the new Federal further

Industrini Recovery Act ap- Resolved: That under the! 
plies to anthracite, therefore maximum hours’ clause o f
be it that Bill the Gode should la\

down a rule regarding hoursResolved: That ve Lithua- 
nians representing 30,000 peo- ^tbat will coiųpel the opening 
ple of the anthracite region on part time of the minės
at the Convention lipld at Nevv 
Philadelphia, Pa. June 4th 
decided to appeal to the Pre- 
sident of the United States to

tapo pasiųsta J. A. \ alstybių pUį anthracite industry
Prezidentui, Pennsylvanijos 

senatoriams, gubernatoriui ir 
Darbo Sekretoriui.

Seimų sveikino raštais ir te- 
legrainais: Jo Ekscelencija Šv. 
Tėvo Delegatas, Arkivyskupas 
G. Cicognani, Jo Emiencija 
Philadelphijos Arkivyskupas 
Kardinolas Dougherty, Jo Ek
scelencija llarrisburgo Vysku
pas McDevitt, J. A. V. Dar
bininkų Federacijos preziden
tas, W. Green, Amerikos Lie
tuvių Katalikų Susivienijimas, 
Šv. Kazimiero Seserys, Ame 
likos Lietuvių Katalikų Stu
dentų organizacija, Laikraščio 
“Meilės” redakcija ir t.t.

Seimui užsibaigus, visi de
legatai susirinko į bažnyčių 
kame kun. S. Dobinis, Shamo
kin klebonas, suteikė palaimi 
nimų su Šv. Sakramentu. Vi 
si atstovai, ir svečiai, su ge
riausiais pasiryžimais veikti 
bažnyčios ir lietuvybės labui, 
išsiskirstė į namus.

Korespondentas

under the operation of this 
lavv at once and prescribe and 
approve a code of fair deai- 
ings in anthracite; and we eall

ANTHRACITE RESO- 
LUTION

TĖVŲ MARIJONŲ 
■ MISIJOS ■

LIETUVIAI DAKTARA
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

' C*flso: Tel. Caluniet 403# 
' Kės.: Tel. Hemlock 0280

j Liepos m. 8 — 16 dd. Ma
rian Hills, Hl. (Kun. A. Pet
rauskas, M. I. C.)

Liepos 17 — 26 dd. Šv. O- 
nos novena Dievo Apveizdos 
parapijoje, Chicago, 111. (Kun.

novv closed so that the miners ; 
vvill all have some vvork; and 
be it štili further

Resolved: That in vvriting 
this code of fair deųlings the ( 
United Mine Workers of A- 
merica be selected as the re- 
presentatives of the miners so 

(Tęsinys 6 pusi.)

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2616 arba >61*

2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
TEL. CICERO #027

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sųžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
•Ityrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Whe reas, the anthracite co- 
mpanies have kept many mi
nės closed entirely in this re
gion for a long time past and 
work only a few of them part 
time and then concentrate 
full six days and eight hours’ 
vvork in some of tlieir minės; 
and,

\V hereas, this has meant 
and štili means permanent un- 
employment for miners in 
most of the minės; and,

AVhereas, the tragic injusti- 
ce and liardship inflieted by 
this practise upon miners and 
communities, knovvn best to 
us who are in a large part its 
vietinis; sins against the 
riglits of men and families.

’ ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

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

Telefonas Yards 1138

'A. Petrauskas, M. I. C.)

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tai. LAFAYETTE 1067

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prl« Archer Ava netoli Kadai*)
▼alandoa: nuo S Iki > vaL vakaro 
Šaradomis lr nadėltomu pagal 

■utartlea

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais lr sekmad. susitarus

STANLEY P, MAŽEIKA ŪR. J. W. KADZEWICK
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

Lietuvis Gydyto las lr Chirurgas 
<869 SO. VVESTERN AVĖ. 

Chicago, Iii.

Boulevard 7589
Rei. Hemlock 7691

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak. 
ttczIdenclJoH Ofisas: 2656 W. «0tb HA 

Valandos: 10—12 ryto 
Seredomls ir Nedėliomis pagal sutarti

OR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 HO. 4#Ui CT., CTCEKO, 11.L.
Utar., Ketv. ir l’ėtn. 10—9 vai. 

3147 HO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Office Phone 
Proapect 1028

Rea. aud Office 
2169 Ho. Leavltt SL 

Canal 0706

Tel. LAFAYETTE 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337

Ofiso vai. kiekvieną, dieną nuo 9 iki 
12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais 

ir Ketvergais
Rez. Tel. Hyde Purk 3305

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND 8URUEON

2463 W. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURS:

I to 4 and 7 to » f. M. 
Sunday by Appomunent

RkiMLOCK. 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 VVest Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea <46< B. MAPLENVOOD 4 VE.

TEL. REPUBLIC 8340

Scnia-usi Lietuvių Gralioriai Ulilcagoje
Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo.

Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas 
patarnavimas visuomet prieinamas už 

NAUJĄ ŽEMESNE KIMŠĄ.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 

dykai'. Nuliudirno valandoje nepamirškite 
mus pašaukti. REPUBLIC H340, musų 

patarnavimu busite patenkinti.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $2 5.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
<Kj8 W. lHtli St. . Tel. Canal 0174 

Chicago, III.

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET 
Tel. Roosevelt 7532

DR. MAKGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau i erdvesnę tr patogeent 

vietų
*325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 do pietų 1)
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8482

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. 

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1936

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėliojo pagal sutartį

Tei. Ofiso lr Kės. Grovenui 0617
6917 S. Washtenaw Ava

DR. J. J. SIMUNAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 VVest Marąuette Road 
Tat: 2-4 ir 7-9 vau.. Ketv. 0-12 ryto 

Nedėlioj nusitarus

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZIE AVĖ. 

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.
INCORPORATED

Henry \V- Bceker 
(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, OPT.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Pitone Ganai 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—8 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA.

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių {tempimą, kuris 
esti .priežastini galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptenn'iiio. nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau trumpą regystę ir tolimą re
gystę.

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

Specialė atyda atkreipiama moky- 
klos vaikučiams.

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

| Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kainos 

I pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tai. Canal 8121

DR. G. I. BLOŽIS
n E NT 18 T A 8

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
• Nuo 1 iki 8 vakar*

Šaradoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED SutEET
Rezidencija 6600 feo. Artesian Ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS-
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 ARCHER AVENUE 
Teh Virginia 0036

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Road
arti AVestern Avė.
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tik susitarus
2422 W. MARU C EITE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

KAROLINA 
BARAUSKIENĖ

Po tėvais Mažeikaitė
Mirė birželio 6 d., 1933 m.. 

11:30 vai. vak. pusės amžiaus. 
Kilo iš I’asvelės miestelio.

Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nulluidjne 

vyrą Jurgi, sesers dukter) Ste
faniją Pivarunienę. sesers sū
nų Simoną Klezis, ir gimines, o 
Lietuvoje du broliu Antaną ir 
Jurgį, seserj Konstanciją lr 
gimines.

Kūnas pašarvotas 10732 In
diana Avė., Roseland. Laido
tuvės jvyks šeštadieni, birže
lio 10 d., Iš namų 8 vai. bus 
atlydėta i Visų šventų para
pijos bažnyčią, kurioje (vyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-geg ir pažys- 
tamus-tnas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sesers Duktė, 
Kuinu Ir Glminė-s.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
bortus J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yards 1741.

TaL Lafayette 857J

J. Liulevičius
Graborius

lr
Balsam uoto Jas

Patarnauja Chi
cagoje Ir aplelln- 
kėje.

Didelė lr. graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Are.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 8208—8418

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už fIS.OO 

KOPLYCU DYI
1344 S.

9 UZ fOU.VU
u

Seniausia ir DidžiausiaLIETUVIU
GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame uš atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Senumų. Pašaukite ĮUDUKĮ pirm negu kreip- 
■Uis kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRĄBORIUS

Didyste Ofisas

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

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECIALISTA3

Tai. Ofiso Boulevard 6918-14 
Rea. Victory 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

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

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

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

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

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

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

Phone Ganai 0523

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'są po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 

SPEC1JAL1STAS
Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
pietų: 7—8:30 vai. vakare 

Nedėliomis 10 iki 12 
Telefonas Midway 2880

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

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

Kampas 31st Street 

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

Res. Phone 
Englewood 6641

Office Phone 
Wentworth S.000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

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

Office; 
Victory 2284

Res.:
Beverly 0081

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

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

Chicago, III.
Phone: Hemlock 6700

DR. MADRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 13 dieną

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MtyrEltU

KAIP UZSISENfcJl'Slos Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų lr Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto Iki X 
valandai ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 

42OO VVKKT J6LU KT., kampas Keeler Ava. TaL Cr*wf.»rtl U7I
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ČHITAGO J E

. GRAŽI MOKSLO METŲ 
J UŽBAIGIMO PROGRAMA

AUKSO MEDALĮ Už AUKŠ
ČIAUSIĄ MOKSLE LAIP

SNĮ GAVO P-LĖ MAR
CELĖ DARGYTĖ

Aukso medalį, už aukščiausią 
laipsni tikybos moksle gavo 

Birutė Jodvalkytė

*>■

S?

nos. Nutarta dalyvauti. Ti
kintai yra platinami. Tikietus 
apsiėmė platinti M. Česnavi-»
1rU-rtn mirai* ’/nuv. '

LIETUVOS VALSTYBĖS
KONSERVATORIJA

ISMų.
KAS NMIJA št

ftotvirtadienis, birželio 8- 19^3

ANTANO PARAP., CICERO
Kaip jau yra žinoma, Lab

darių Sųjungos Centras nuta
ręs turėti išvažiavimų birže- 
lio 11 d., Labdarių ūkio miš
ke.

(Tęsinys iš 2 pugl.)
čius. Darbas eina gerai; žmo-^ vargonininkų Lietuvos baž- 
nės perka. nyčioms. Tai buvo didelis mu-

X Birželio 18 d. įvyksta Į į^gjig į beatbundančių 
vienas iš gražiausių išvažiavi- j Lietuvą. Tos mokyklos buvu- ( 
mų, kurį rengia Šv. Kaz. A- mokinių visur dar iki šiai1 dyba kviečia visus ciceriečius, 
kad rėmėjų 5 skyrius. Tikie- pienai sutinkame aktyviai vei- biznierius, profesijonalus ir vi 
tų daug išplatinta. Išvažiavi- .'kiančius lietuviškos muzikos 
me bus duodama vakarienė u** j dirvoje. Žymiausi buvusių mo- 
be to, bus programa. Piknikas-'kinių yra: dabartinis Valsty- 
įvyks Marąuette Park e. Lau- b(-,s Konservatorijos direkto-

X Sekmadienį rengiamas 
Labdarių Centro išvažiavimas 
į labdarių ūkį. Ciceros 3 kuo
pa visu smarkumu ruošiasi 
prie to išvažiavimo. Didelis

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SEIMAS NEW 

PHILADELPHIA, PA.

Taigi, ir Cicero Labdarių 3, Stanciko trokas stovės prie
kuopa ruošiasi prie minėto iš
važiavimo. Todėl kuopos val-

sus lietuvius šį sekmadienį 
skaitlingai išvažiavime daly
vauti. Užtikriname, kad atsi-

ksime visų. rius Juozas Gruodis, operos
„ . . , , X Šv. Vardo draugijos iš- dirigentas J. Talat-Kelpša, su-
Praejusį sekmadieni 3 vai. važiavimas įVyks birželio 251prantama, toje mokykloje tik 

d., Marąuette parke. Visi vy- pradžių gavę, o taip pat ope-po pietų įvyko mokslo metų 
užbaigimas šv. Kazimiero A- 
kademijoje. Išpildyta graži ir 
įspūdinga programa. Ji prasi
dėjo su maršu, kurį išpildė A- 
kųdemijos orkestrą. Orkes
trai grojant, akademikės gra
žioje tvarkoje suėjo scenon ir 
padainavo Delibes ‘ ‘ Butter-

rai sujudo, subruzdo: tikietus 
pardavinėja, draugijas kvie
čia. Visi gerb. biznieriai, pa- 
rapijonys, kviečiami dalyvauti 
šiame dideliame išvažiavime. 
Moterys sako, esu kų tie vy
rai padarys. Atvažiuokite ir 
pamatysite. Girdėjome, kad

ros dalyvis J. Katelė, Oren- 
burge kapelmeistriu Rožėnas, 
visa eilė muzikos ir dainavi
mo mokytojij Lietuvos ginma-

fly” ir Cezar Franck'o “Pa- gv. Onos draugija rengia iš-
garbinkit Dievų” (Psalmė 
150). Šie veikalai išpildyta 
nepaprastai gražiai ir įspūdin 
gai. Po to orkestrą išpildė 
Von Suppe “Die Schone Ga- 
lathea.”

Atsisveikinimo kalbų angli
škai pasakė Marcelė Dargytė, 
žinomo veikėjo ir biznieriaus 
duktė, kuri Akademijų baigė 
su aukso medaliu. Jauna kal
bėtoja pasakė nuoširdžių ir tu 
riningų kailių. Jos kalbų sekė 
Jadvyga Lukoševičiutė, kuri 
atsisveikinimo žodį pasakė 
gražia, aiškia lietuvių kalba.

Kun. M. Švarlis kalbė- 
angliškai, pabrėždamas moks
lo ir katalikiško auklėjimo 
svarbų. Kun. Ig. Albavičius 
pasakė nuoširdžių ir turiningų 
lietuviškų kalbų, kurioje pažy
mėjo šios akademijos reikšmę 
mūsų visuomenės ir tautos gy
venime. Jis ir diplomus baigu
sioms išdalino. Pasirodė, kad 
šiemet šv. Kazimiero Akademi 
jų baigė net 44 mergaitės. Tai 
bus didžiausia klesa šios įs
taigos istorijoje. Kaip jau 
aukščiau pastebėta, M. Dar
gytė akademijos mokslų bai
gė aukso medaliu. Tai garbė 
ir jai ir jos tėveliams, kurie 
puikiai augina tris dukteris ir 
tris sūnus ir jiems visiems 
stengiasi duoti aukštesnį mok
slų. 'Vyresnysis sūnus šių sa
vaitę baigia aptiekorystės 
mokslų.

Aukso medalį už aukščiau-

važiavimų į Marąuette park 
liepos 2 d.

X Šv. Vardo draugijos sus- 
mas įvyks penktadienio vaka
re, po pamaldų knygyno kam
baryje. Kviečiami visi nariai 
dalyvauti. Reikia pasitarti a- 
pie išvažiavimų, kuris įvyks 
birželio 25 d.

Ašt. Balandėlis

IŠ N. PRAS. P. š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

parap. svetainės sekmadienį 
8:30 vai. ryto. Visi norintieji 
važiuoti, o ypač darbininkai, 
susirinkit laiku. 9 vai. trokas
įsvaziuos.

X Kapų puošimo dienų Ci-
. . eeros labdarių 3 kuopa šauniai 

lankę la.k» praleis, te graž.ai į rinkime auk(l
ir būsite viskuo patenkinti.
Dabar pavasario laikas, pats 
gražiausias; viskas žaliuoja, 
žydi ir kvepia.

Kurie neturite automobilių, 
o norėtumėt sykiu važiuoti, su 
sirinkite 9 vai. ryto prie pa
rapijos svetainės. Iš čia tro-•• • • •• . 1zųose ir progimnazijose, Ame- , v • . T , , • _... v? . ’ kas nuves visus i Labdarių u

nkoje: žinomas muzikos vei-'
kėjas ir gaidų leidėjas X. 
Strumskis, daug metų dirbęs 
muzikos srityje dabar gyve 
nųs Lietuvoje — Kazys Dir
žys ir dk.

5. Kai Rietave buvo organi
zuotas orkestras, Plungės dva
ro savininkas, kunigaikštis 
Mykolas Oginskis, pas save ir 
gi įsteigė tos pat rūšies mu
zikos mokyklų, kų' ir Rietave, 
su tuo skirtumu, kad pastaro
joje nebuvo mokinama vargo
nų specialybės bet išimtinai 
orkestrinio meno, kas norėjo, 

'galėjo vedėjo gauti leidimų ir 
vargonų bei kitoms pamokoms.

Draugija Gvardijos Pirma [ Turėjo didelį medinį namų gy- 
Div. Šv. Kazimiero Karalaičio 'en*,nu’ *r praktikoms, kita-

kio miškus, kur būsite vaiši
nami šviežiu pienu ir kitais 
gardumynais. J. V.

Radijo stotis AJJ.

X Šv. Antano bažnyčioje 
dabar eina Novena prie šv. 
Antano. Novenų veda ir gra
žus pamokslus sako gerb. kun. 
Urbonavičius, marijonas.

X Visi Ciceros lietuviai ka
talikai ruošiasi prie apvaikš-

prie kapų, taip labdarių pik
nike, Vytauto darže, kur i" 
Ciceros vengro orkestras grie- 

Įžė smagius šokius ir visus at
silankiusius linksmino. Orkes
tre buvo: P. Jokūbauskas, A. 
Kiškūnas, P. Bitautas, J. Bra
zauskas ir Pliekas. Pr. Bitau
tas dar pasižymėjo tuo, kad 
visiems užfundino. Valio! Pra 
nai..

X Sekmadienį, birželio 11 d. 
šv. Antano parapija minės Šv. 
Vincento a Paulo draugijos 

100 m. jubiliejų. Nariai Šv. 
Vincento a Paulo draugijos eis 
prie šv. Komunijos atlaidams 
pelnyti.

X Šv. Antano parapijos pi
knikas nebetoli: įvyks birže
lio 18 d., Vytauto darže. Visi

čiojimo savo bažnyčios globė- (parapijoms pradėjo ruoštis;
visi nori, kad tas piknikas 
kuo geriausiai pasisektų. Ti- 
kietai visur platinami. Šeimi-

(Tųsa nuo 5 pusi.)

tliat tlie miners, through tlięir 
representatives, may be fully 
safeguarded; and be it final- 
iy

Resolved: That this be done 
even if it means no profits 
to the anthracite companies 
and no returns to other mine 
property holders, or even if 
it means reduction in salaries 
of anthracite executives; and 
that copies of this resolution 
be forwarded to President 
Roosevelt, to Senators Reed 
and Davis, and that copies be 
given to the press.

laikys priešpusmetinį susirin
kimų sekmadienį, birželio 11 
d., parapijos mokyklos kamba
ryje, 2 vai. popiet. Visi nariai 
kviečiami laiku atvykti, nes 
turime daug svarbų reikalų 
aptarti. Taip pat prašome nau 
jus narius atsilankyti ir įsira
šyti į mūsų draugijų; kuri y- 
ra viena įžymiausių šioje pa
rapijoj. Dabar priima narius 
be įstojimo mokesčio. Prašo
me pasinaudoti šia proga.

Valdyba

me name, didelę gražių salę. 
Orkestro dalyvių buvo apie

35; iš orkestrantų buvo kom
binuojami įvairūs ansambliai: 
pučiamųjų, styginių ir simfo
niniai. Iš tų pačių orkestran
tų buvo sudarytas gražus miš
rus (su berniukais, kaip Rie
tave) ir vėliau (išaugus į vy
rus) vyrų chorai bažnytiniams 
giedojimams laike pamaldų ii 
taip pat kunigaikščio rūmuo
se ar išvažiavimuose dainavi
mui. Laike pamaldų, milžiniš
ka Plungės bažnyčia, niekuo-

Albert’as Linnrzud’as, 7128'met negalėdavo sutalpinti vi-|

jo dienos, kuri pripuola birže
lio 13 d. Laukiame daug sve
čių kunigų, kurie kasmet at
silanko. Ir šįmet nepamirš šv. Įninkės taip pat smarkiai ruo-I
Antano dienų atsilankyti į Ci-1 šiasi, kad galėtų visus kuo ge-
cero. riausiai vaišinti.

desėtkų mylių turėdavo pro-1 griežimų. Tur būt ir tebuvo
gos girdėti ir gėrėtis orkestrų

PAnfkoNĖ

at

sų norinčių patekti vidun, y- 
pač laike didesnių švenčių 

kuomet orkestras dalyvaudavo 
— visi norėdavo girdėti “ka- 
pelcikų” giedojimų ar grieži
mų.

Kuomet būdavo rengiamos
Rietave ar Plungėje ūkio pa
rodos, o jos buvo garsios vi-1 
suose Lietuvos, Lenkijos ir La-! 
tvijos plotuose, tuomet vieni J 
pas kitus dalyvaudavo abu or
kestrai ir grieždavo pasiklau-Į 
symui parodų lankytojams ar.

So. Washtenaw avė., sekma
dienį birželio 4 d. buvo nuva
žiavęs pas savo draugę E. Le- 
mkę (lietuvaitę), 2541 W. 47 
st. Grįžtant namo apie 9 va
landų 48 gatvėj užklupo vėtra, 
kuri susuko automobilių, tuo 
pačiu laiku pradėjo plėšti di
rbtuvės stogų. Medžiams ir
plytoms pradėjus griūti Sta

sių laipsnį tikybos moksle pei- ziai ftnt automobilio> jis tapo 
nė Birūtė Jodvalkytė, kuri yra l sudaužytas ir Albert>as prj. 
įstojusi į šv. Kazimiero vie- lmužtaf!> Jo draugei tiktai ran. 
nuolynų. Dovanų už aukščiau- ką nžgavo. Mat> vėsulas ig. 
šių laipsnį lietuvių kalboje ga- metė jg automobilio ir nunešė dalyvaujantiems Mikolinin
vo: pirmų — Pranė Mickevi
čiūtė ir antrų — Marijona 
Vasiniutė. Kiti pažymėjimai

tolokai.
Automobilius buvo tiek pri

grūstas medžių ir plytų, kad

iškilmėse. Žmonės atvykę iš

Ji OZAPINA p,IMKEVI«ENfc

kuri mirė geguSčs 31 d. ir ta
po palaidota birželio 3 d., 1933 
m., o dabar šv. Kazimie
ro kapinėse amžinai nutilus ir 
negalėdama atidėkoti tiems ku
rie suteigė jai paskutini patar- 
navima Ir palydėjo ją. } tą ne
išvengiamą vietą.

Mes atmindami ir apgallė- 
drfil jos pasiSalinlmą iŠ musų 
tarpo dėkojame musų dvasiš
kam tėvui kun. kleb. H. J. 
Vaičunuf. kuria atlaikė Įspūdi
ngas pamaldas už jos sielą ir 
pasakė pritaikintą pamoks'ą.

Dėkojame mišių aukotoiams, 
Andreiausku Šeimynai. Maria 
Jurgelns. B. .Tesuiaičių Šeimy
nai: gėlių aukotojams. bro
liams J-onuf, PranciSkui. Kazi
mierui Ir Adomui Andrejaus- 
kams. giminėms J. Klapataus- 
ku Šeimynai Ir Petkevičių Šei
mynai.

rtėkoiame graboriul A. Pet
kui. knrtfs savo geru Ir manda
giu patarnavimu garbingai nu
lydėjo ią } amSinnst), o mums 
palengvino pariesti nuliūdimą 
ir rūpesčius. Dėkotame nariams 
Dievo Motinos Sopulingos dr- 
(rlk>g „S dalyvavfmą laidotu
vėse. dėkotame grahneSlams Ir 
visiems kurie paruodė mus mu
su nnllndimo valandoie i.r pa
gailos dėkojame visiems daly
vavusiems laidotuvėse žmo- 
nė—s. o tau musu mv’lma mn- 
tlnė'e sakome: ilsėki’s Šaltoj 
že—eįėt ir lauk mus pas tave 
ateinant,

Nulh»čr> tieks; Tėvas. Duktė, 
P.'NKlt. Marti Ir fcemtas.

nauda kraštui iš tų orkestrų 
iki tol, kol jie gyvavo; jiems 
likvidavusis, beliko vien ti!: 
atsiminimas senųjų tarpe, da
bar virtusiais pasakomis.

Bendroji opinija apie orkes
tro} tobulumų buvusi tokia: 
pučiamasis buvęs tobulesnis 
Rietave, styginis ir simfoninis 
— Plungėje.

(Daugiau bus)

Lietuvoje vasaros metu la
bai pradeda įsigalėti pavasa
rininkų kongresėliai. Kongre
sėliai būva paįvairinami iškil
mingų eisenų, sporto ir ųrklių 
lenktynėmis. Katalikiškojo vei 
kimo žvilgsniu ar ne nandin- 
giau būtų, kad eisinos liūtų 
atliekama su Švenčiausiu Sa
kramentu ?

PHILADELPHIA. PA,
Šv. Kazimiero 

Parapija
Sekmad., birželio 11. d., įvy

ks pirmas šių metų Šv. Ka
zimiero parapijos piknikas, 
Gedimino sodne, Cheiv’s Land- 
ing, N. J. Bušai pradės važiuo
ti nuo bažnyčios kas valandų, 
pradedant 9 valandų ryto.

Nuobodus žiemos ilgumas 
pasibaigė. Visi laukė pavasa
rio ir vasaros. Labiausia bir
želio mėnesio, kada atsidaro 
visi ežerai ir parkai. Taigi, 
birželio 11 d., Šv. Kazimiero 
parapija rengia didelį pikni
kų, kuris įvyks visiems gerai 
žinomam Gedimino parke, 
Chew’s I^anding, N. J., kur 
suvažiuoja daug žmonių, kur 
būna proga sueit savo drau
gus, pažįstamus ir praleisti 
linksniai dienų.

Apie parko patogumų nėra 
kalbos. Vieta graži, privažia
vimas patogus. Muzikantai pi
rmos klasės. Grieš lietuviškus 
ir angliškus šokius. Parke bus 
gardžių valgimų ir gėrimų. 
Visas pelnas nuo pikniko ski
riamas mūsų naujai atstaty
tai Šv. Kazimiero parapijai.

Philadelphijos ir apylinkės 
lietuviai kviečiami atsilankyti 
į šį nepaprastų piknikų. Ne
pamirškite minėtos dienos.

PITTSBURGH’O ŽINIOS
(Tęsinys iš 4 pusi.) 

negirdėjai? — nusistebėjo la
pė. — Juk prisiartina didelis 
sausmetis. Aš tai ir įšokau į 
šulinį, nes čionai tikrai žinau 
vandens nepritruks! Kogi tam
sta belauki? Šok pas mane į 
šulinį, tai neužtrokšsi! Ožys 
patikėjo gudragalvei lapei ir 
įšoko į šulinį. O lapė tik to 
ir laukė. Strikt, užšoko jam 
ant nugaros, paskui, uždėjusi 
pirmutines kojas ožiui ant ra
gų, besirengdama šokti lau
kan, tarė:

— Sudiev, mielas drauge! 
Kitų sykį atsiminki šį pamo
kinimų :

Niekados netikėk patari
mams to, kur pats yra nelem
tam padėjime.

K. J. Žvirblis

Visi žvirbliai, garniai, va
nagai ir visokios rūšies paukš
čiai, visi atskriskite į “'Lietu 
vių Dienų“ Seserų Pranciški 
čių ūkyje. Visokio ten mais 
rasite. Plasnokit, sparnu ežiai!

M
JOHN B. BORDEN

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas State 7660
Valandos 9 ryte iki 6 popiet

2201 W. Ctermak Road
Panedėlio, Seredos fr Pėtnyčios 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarninko. Ketvergo ir Subatos 

Vakarais 7 iki 9 
Telefonas Kepublic 9600

NAMAS su krautuve ir fin
tu dėl išnuomavimo arba at
skirai ant So. Halsted gatvės, 
Bridgeporte. Atsišaukite pas 
savininkų John P. Ewald, 840 
W. 33rd St._______________

AN RENDOS

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

Atsišaukite 
1639 S. 50th Avė.

Cicero, III.

ir visų baigusiųjų vardai bu- įjk atvykę ugniagesiai įsten- 
vo įdėta dienraščio “Draugo gp paliuosuoti Albertų. J. M 
pirmadienio laidoje.

ŪKĖN IŠVAŽIAVIMAS

INSURANCE

NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškas

BONUS

GARSINKINTES
“DRAUGE”

K. S. Jakubaitis
SENAS BIZNIS NUO 1896

Mes laikome sienom popieros. Kainos nuo 3c, 5c, 
7c, 8, 10c iki $1.00.

Maliavų kainos nuo 75c, 98c, $1.25, $1.50, $1.75, 
$2.00, $2.25 už galionų.

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

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

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pf- 
glausias kalnas. PaSauklt lafayette 
8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvė* Bonus, Pirmas Mor- 
gičlus, Namus, Parmos Ir Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom (vai
rius legalius dokumentus, kaip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu biznyje Ir teisingu patar
navimu. tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANGE GO.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

Birželio 3 d. įvyko Federa
cijos 15 skyriaus sus-mas. Ka

lbėta apie svarbus dalykus, 
ypač apie dalyvavimų Pasau
linėj Parodoj Lietuvių Dieno
je, liepos 16 d. Specialiai sus
inai yra laikomi, kad tik ge 
riau prisirengus prie tos die-

Visiems proga praleisti lin
ksmai dienų Marijonų Farmoj, 
liepos 4. Bus nepaprastas pik
nikas, daugybė įvairenybių. 
Ant išlaimėjimo bus leidžia
ma karvaitė, gražių paršiukų, 
gaidukų ir baltų zuikių. Kaip 
ir paprastai galima gauti mi
ltų ir lašinių.

Tikietus pirkite “Draugo” 
ofise arba nuo agentų kiek
vienoje parapijoje.

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TE18IKOIMC PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST <7th STR. TeL LAPAYETTE 1083

CLASS

JULIUS J. STORO U L
OVERHACLING and REP AIRI N G 

Plumbtaig — Heatfcųr — Sewera*e — Gas Work 
CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET CHICAGO, ILLINOIS
Eatimatea fumlahed on reųnct 

No Job too large — No Job too emali

Phone CANAL 4114 FIRST WORK

JOSI! PARANKUMU IR SAUGUMU
Parduodame American Express kompanijos Money

Order’ius ir Travelers čekius.
Mokame aukščiausių kainų už Lietuvos Bonus.

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT CO.
3320 S. HALSTED STREET 

Yards 5215

6755 S. Western Avenue
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1088

CHRYSLER IR PLYMOUTH

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

4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2082

STANLEY P. BALZEKAS. Sav.
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