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Lietuva išmoka Amerikai karo skolų dali
J. V. REIKALAUJA TARIFO KARA

NUTRAUKTI
——————————“ *

DOLERIS IR SVARAS GAL BUS 
LAIKINAI STABILIZUOTI

Mažieji Europos kraštai nori 
Mussolinio vadovybės

LIETUVA SKOLAS 
IŠMOKA

REIKALAUJA TARIFO KA
RĄ NUTRAUKTI Šie namai yra Campobello salaitėje, Kanadoj. įGal ten prez. Rooseveltas praleis vasaros 

atostogų dalį. Būdamas jaunas jis ten dažnai atostogaudavo;

TAI PLĖŠIMAS, SAKO 
TEISĖJAS

OMAHA KARALIŠKAI PASITIKO 
LIETUVj CEMPIIUNA

Jį sveikino miesto majoras, 
gubernatoriaus atstovas

OMAHA, Nebr., birž. 16.— i Triukšmingiausiųjų ovacijų 
Iš Chicagos vakar čia grįžo | lydimas jis paimtas j auditori 
Johnny Goodman, lietuvis, J. jų. Tenai įvyko oficialus jo pa

RYGA, birž. 15. — T J etų vos 
vyriausybė šiandien išmokės 
J. Valstybėms taip vadinamos 
karo skolos dalį — 132,073 
<Sol.

t

Latvija gi ir Estija ne
mokės.

PASIDUOS MUSSOLINIO 
VADOVYBEI

LONDONAS, birž. 14. —
Visos žiemių vakarų Europos 
valstybės, įėmus Skandinavi
ją, prekybos reikalais yra rei
kalingos sumaningos ir stip-

LONDONAS, birž. 15. -
Ekonominėje konferencijoje 
vakar kalbėjo J ^Valstybių 
valstybės sekretorius liuli. Jis 
išdėstė konferencijai savo vy
riausybės programų.

Sekr. Kuli reikalavo, kad vi

KATALIKŲ UNIVERSITE 
TAS PAGERBĖ PREZI

DENTĄ

WASHIN»GTON, birž. 15.- 
Vakar — Vėliavos dienų, A-

CHICAGOJE

APLANKĖ REDAKCIJĄ

Vakar “Draugo” redakcijų 
si kraštai nusikratyti) ekono-, menkos Katalikų universite- | aplankė p. B. K. Balutis, Lie-
miškuoju nacionalizmu. nut
rauktų tarifo karų ir ekono
miškam kraštų pakėlimui ben 
drai dirbtų.

GAL STABILIZUOS 
DOLERI

LONDONAS, birž. 15. —
Čia kalbama, kad laikina ame-rios vadovybės. Tokios vado-t .. ... , . . ., . . rikonitko dolerio ir . angliškovybės negali joms duoti nei! , ,... .. . ,.. . T . .. išvaro stabilizacija (pastovn-Anghja, nei Vokietija. Jos ta- .. . , .. .. . . 1 mas) yra neisvengtina.naši sudaryti blokų ir pasi-' _ , ,./ • ‘ Tas, sakoma, reikalinga ekoduoti Italijos premjero Mussq . _ , „' nomines konferencijos pasise-linio vadovvbei. .. . ,r. vkimui. V įsos mažesniosios 
valstybės to reikalauja.

PREMJERŲ SUVAŽIA
VIMAS ŽEMĖS DREBĖJIMAS

tas teisių daktaro garbės laip-Į’tuvos atstovas 
snį suteikė prezidentui F. I).
Rooseveltui. SVEČIAI Iš LIETUVOS

Iškilmėse dalyvavo Jo Eksc. 
arkivyskupas Cicognani, apa
štališkas delegatas J. \ aisty- čiai; kun. Lipnickas ir adv. 
bėms, Jo Rmin. kardinolas 1 s. Gabaliauskas. Atvyko į pa-

Antradienio vakarų Chica- 
gon atvyko iš Lietuvos sve-

Hayes, Jo Eksc. Baltimorės 
ark. Curle.y ir visa eilė kitų 
įžymių kunigų ir pasaulinin- 
kų. Buvo ir prezidento* žmona.

MASSACHUSETTSE LAI
MĖJO SLAPIEJI

saulinę pa/odų.

BANKIETAS

Areštuotas Minnecci, taxi- 
cab šoferis, kurs arti parodos 
srities norėjo paimti kelei
vius. Tas uždrausta pietų par 
kų ordinansu.

Kada Minneci paleistas iš 
policijos nuovados, jis atrado, 
kad jo taxicab paimtas į vie
nų garadžių. Policija tai pa
darė. Kada gi nuėjo atsiimti, 
garadžiaus manadžeris reika
lavo 5 doj. už taxicab prista
tymų j garadžių ir dar kelių 
dolerių už laikymų garadžiu- 
je.

V. golfo čempi jenas. Jo grįži
mas buvo tikrai nepaprastas.

Mieste buvo paskelbta Good 
mano pagarbai diena. Visas 
miestas subruzdo jį pasitikti.

Geležinkelio stoty jį pasiti
ko miesto majoras Rov To\vl 
ir gubernatoriaus atstovas 
Porterfield.

sitikimas ir priėmimas. Sveild 
no jį majoras, gubernatoriaus 
atstovas ir kiti valdininkai ir 
įvairių organizacijų viršinin
kai. Majoras apie čempi jonų 
pareiškė, kad tai nepaprasto 
charakterio jaunuolis.

Jo pagarbai surengtos dide
lės vaišės.

ALBANIJOS VYRIAUSYBĖ 
ĖMĖSI KATALIKUS 

PERSEKIOTI

Tai visa išaiškinta teisėjo
A akar vakarų įvykęs bankie (]rpen teisme. Teisėjas parei

MILANAS, Italija, birž. 14. 
— Mažojoj Balkanų valstybėj 
Albanijoj pasireiškia katalikų 
persekiojimai.

Albanija turi kiek daugiau 
■kaip vieną milijoną gyvento
jų, kurių apie 10 nuošimčių y- 
ra katalikai. Ten dirba misi jo 
nieriai kunigai pranciškonai 
ir jėzuitai.

PARYŽIUS, birž. 14. . — 
Kalbama, kad, rasi, artimoj a- 
teity turės kur nors konferen
cijų Prancūzijos premjeras 
Daladier, Italijos pre
mjeras Mussolini ir Vokieti
jos kancleris Hitleris.

SEAVARD, Alaska, birž. 14. 
— Vakar šį miestų ištiko vi
dutinio smarkumo žemės dre
bėjimas.

VYRIAUSYBES IŠLAIDOS

BAIGIA SUTARTI DARYTI

LONDONAS, birž. 14. —
Prancūzija baigia sutartį da
ryti su sovietų Rusija. Einasi 
apie 20 milijonų dol. kreditų 
bolševikams.

BOSTON, Maas., birž. 14.— 
18-ą j į priedų atšaukti valsty
bės konvencijai vakar piliečių 
balsavimu išrinkti delegatai. 
Laimėjo slapieji.

tas Šv. Kazimiero seserį) m o 
tinai Marijai Gedimino ordino 

' įteikimo proga gerai pavyko.

VĖLIAVOS DIENA

20 STUDENTŲ PAŠA
LINTA

Arakar visam krašte minėta 
J. Valstybių vėliavos diena. 
Vakar šiai vėliavai sukako 
156 metai.

NEAV YORK, birž. 14. -į 
Iš New York City kolegijos 
pašalinta 20 studentų už radi-

NEBUS VIEŠKELIŲ 
POLICIJOS?

areiš^
imas.kė, kad tai tikrasis plėšimas 

Ir pridūrė, kad jei garadžiaus 
manadžeris negrąžins šoferiui 
■taxicab, jis išduos “warantą” 
areštuoti manadžerį ir polie- 
moną, kuris taxicab pasiuntė 
į garadžių ir juos kaltins va
gystėje.

Išvaduotoj iš turkų jungo 
dbanijoj iki šiolei, gyvavo re

LIETUVOJE

VILNIUJE 1,000 BUTŲ IR 
700 KRAUTUVIŲ TUŠ- 

TAUJA

VIENI EIKVOJIMAI, 
PAPIRKIMAI

AVASHINGTON, birž. 14.
Nuo kovo 4 d. per 102 idenas į kališkų jų veikimų.
krašto vyriausybė išleido apie j ------------------
pusantro bilijono dolerių. 'PLATINKITE “DRAUGĄ’’

VYRIAUSYBĖS EKONOMI
JA IŠTINKA INDIJONŲ 

KATALIKŲ VAIKUS

AVASHINGTON, birž. 14.— 
Krašto vyriausybė nusprendė 
visiškai uždaryti apie šešias 

AVASHINGTON, birž. 14.—: internatines (boarding) indi-

I PATARIAMĄJĮ KOMI
TETĄ

Į federalinės darbo tarybos pa 
tariamąjį komitetų pirminin 
ku paskirtas Chicagos univer
siteto prezidentas R. Hutch- 
ins.

PER DAUG GYDYTOJŲ

MILAVAUKEE, AVis., birž. 
14. — Amerikos Medikų drau
gijos (sąjungos) suvažiavime 
iškelta aikštėn, kad šiandien 
visam krašte yra apie 25,000 
gydytojų per daug. Kas 780 
žmonių 'yra vienas gydytojas.

jonų vaikų mokyklas. Aryriau 
sybė planuoja tas mokyklas 
pakeisti viešosiomis mokyklo
mis ir nukelti jas į indijonų re
zervacijų ribas.

Vyriausybės nusprendimu 
ištiktose mokyklose buvo apie 
1,500 katalikų indijonų vaikų. 
ŠiaR mokyklas vyriausybė iš
laikė. Kasdien po abelnųjų 
mokslo valandų šias mokyklas 
lankydavo katalikų kunigai 
misijonieriai ir vaikus religi
jos mokindavo.

Šias mokyklas uždarius, in

dijonų katalikų vaikai galės 
tik rezervacijose katalikų mi
sijų mokyklas lankyti. Misijų 
mokyklose vaikams vietos bus 
pakankamai, bet bus vargo su 
lėšomis. Uždaromas mokyk
las vyriausybė užlaikydavo, o 
misijų mokyklos priklauso 
nuo pačių viso krašto katalikų 
duosnumo ir pasiaukojimo.

Be internatinių ir misijų 
mokyklų indijonų vaikų bau
dai dar užlaikoma krašto vy
riausybės ir valstybinės mo
kyklos. Tos ir kitos yra vie
šosios. Vyriausybės užlaiko
mose mokyklose yra galimos 
vaikams religinės pamokos, 
bet neįvykdomos. Po pamokų 
valandų vaikai tuoj busais 
namo iŠvežiojami. 0 valstybi
nėse mokyklose religinės pa
mokos uždraustos.

Cooko apskrities komisijo- 
į nieriai atsisakė pripažinti fon 
dą vieškelių policijos Cooko 
apskrity išlaikymui. Šioje po
licijoje yra 100 vyrų.

MUNDELEINO KOLEGIJA

Mundeleino kolegijoj, 6363 
Sheridan road, antradienį j- 
vyko mokslo metų užbaiga. 
Kolegiją baigė 23 studentės. 
Joms diplomus įteikė Jo Eks- 
cilencija vyskupas B. J. Shėil.

KITAS KALINYS DINGO

Iki šiolai neišaiškinta, kaip 
ir kokiu būdu iš kalėjimo din
go plėšikas Hjolland. Šis kali
nys buvo kriminalinio teismo 
bailifo Gabriel žinioje.

Užvakar Hollando sėbras 
Neal buvo pristatytas teis
man. Teisėjui argumentuojant

liginė laisvė. Tačiau nesenai 
valdžios vairą savo žinion pa
ėmė bedieviškieji gaivalai. Be 
nė kokios priežasties jie uždą 
rė visas privačia® katalikų 
mokyklas.

Kada suvažiavę į Sęutąrd 
miestą katalikai sukėlė prote* 
tą prieš vyriausybę, paskleis
ta žinia, kad katalikai ren
gias sukiliman. Vyriausybė 
tuojau Scutari mieste ir apy- 
linkėes paskelbė karo stovį.

Buvusiojo Chicagos vakarų 
parkų boardo prezidentas AV. 
R. James pakliūva į spąstus. 
Jis “bosavo” 1928—32 me
tais.

Šiandieninio tų parkų boar- 
<3o prezidentas Joseph ištyrė 
buvusiojo boardo neteisėtus 
darbus ir raportavo guberna
toriui. Rasta, kad Jameso lai
kais vyko tik vieni fondų eik
vojimai, papirkimai ir kt.

Cooko apskrities prokuro
ras Caurtney pranešė, kad 
gal jis trauks tieson James ir 
kitus buvusiojo boardo na
rius.

cento pajamų iš nuomos, nes 
butai tuštauja arba juose gy
vena nuomininkai, kurie nieko 
nemoka. Tokių namų savinin- 

Ikų padėtis yra beviltiška. Jie 
brenda vis giliau ir giliau j 
skolas ir, galų gale, vistiek ne 
išvengia licitacijos.

Šiomis dienomis Vilniuje* 
buvo šitoks nepaprastas atsi
tikimas. Vienas didelio 8 butų 
namo savininkas, namą parda
vus iš varžytinių, kreipėsi į 
namą pirkusią kredito draugi-

I Perėjęs didžiosiomis A’il- 
niaus gatvėmis ir apsidairęs 
po namus, nerasi nė vieno to
kio namo, kurio lange ar var
tuose nebūtų matyti kortelės 
su parašu: “Išnuomojamas 
butas.”

Iš pradžių ištuštėjo liuksu- j« 8U prašymu, kad jį paliktų 
siniai butai, bįet palaipsniui a- 
tėjo eilė ir mažesniems ir net 
mažiausiems dviejų kambarių 
butams. Dabartiniu metu'A’il- 
niuje, kur yra 200,000 gyven
tojų, tuštauja daugiau kaip 
1,000 butų ir apie 700 krautu-

VYRIAUSIOJO TEISMO 
TEISĖJAS CHICAGOJ

Chicagoj lankėsi vyriausio
jo krašto teismo teisėjas Car- 
dozo. Jis dalyvavo Chicagos 
universiteto teisių mokyklos 
aliumnų pokily Congress vieš
buty. Minėtas universitetas 

su advokatais, Neal nepatėmy; jam pripažino «teisių daktaro 
tinai apleido teismą ir dingo, j garbės laipsnį.

vinių patalpų. Savininkai, no
rėdami gauti nuomininkų, ma
žina nuomas, kartais numušda 
mi jas 70 nuoš. 30, 50 nuoš. y- 
ra normalūs nuomos sumaži
nimas vidūrmaestyje. Supran
tamas dalykas, nuomos buv-o 
sumažintos visų pirma didelie 
ms butams, bet ir mažesni bu
tai nuomų sumažinimo neišven 
gė. Šiandien virurmieatyje ga
lima gauti keturių kambarių 
butą su patogumais už 100 
zlotų (maž daug 100 litų) ir
net pigiau. CHICAGO IR APYLINKĖS

Yra daugybė tokių namų, ku — Šiandien giedra; kiek šj|
rių savininkai negauna nė čiau.

iki tolei jo gyventame bute ir 
pavestų jam sargo pareigas. 
Kredito draugija sutiko, ir 
šiandien buvęs namo savinin
kas yra savo buvusio namo 
sargas. Tokių pavyzdžių bū-į 
tų galima pacituoti ir dau
giau.

Lietuvoje cukrinių runkelių 
augintojų draugijos pastangų 
mis šiemet cikorija apsodinta 
20 ha. Tuo tarpu sodinama tik 
tose vietose, kur yra užailiku
sios senos džiovyklos cikori
jai apdirbti. Kad golima ’tfltų 
patenkinti visą vidaus rinka, 
reikėtų apsodinti 200 La.

ORO STOVIS
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DIENOS KLAUSIMAI

MŪ8Ų TAUTINĖS KULTŪROS 
RŪPESČIAI

te ‘Ryte” rašo: Išgyvenę ilgus ain-
žius svetimų tautų ir kultūrų įtakoj, atida
vę joms savo tautos ir inteligentijos dalį, bū- 
Garui ir šiandien svetimų ekspansyvių kultū
rų apsupti, turime labai rūpestingai kelti ir 
liagtinėti savo tautinės kultūros problemas. 
Diehos šūkiai, nuolat kartojamas ir propa
gandos reikalui naudojamas “tautiškumas” 
labai dažnai mus pačius užliūliuoja ir tam 
•kartui patenkina. Šitokia situacija, kada ža
vimės šūkiais, o užmirštame savo kultūrinę 
praeitį ir tautinės kultūros ateities perspek
tyvas, yra mums labai pavojinga. Mes tada ir 
patys iš tikrųjų nustojame drąsos giliau pa
sirausti, prasklaidyti tik dienos šūkių sukeltą 
nuotaiką ir kasdien sielotis tuo, kas mums 
šiuo momentu yra reikalingiausia.

Svetimų įtakų ir svetimo kraujo į mūsų 
tautą suplaukė ne maža. Tiesa, liaudis, kur 
ttenutauto, liko jų tik labai paviršutiniškai 
paliesta. Visokių Svetimybių kalboj ir pa
pročiuose ji galės g+eitai nusikratyti, jeigu 
tik ji išeis gėlai sutvarkytą* mokyklą. Čia, 
kur prasideda inteligentijos gaminimas ir sū- 
4arymas,^prasideda ir pačios sunkiausios pro
blemos. Senoji mūsų inteligentijos karta yra į 
įvairiausių kultūrų auklėta, čia turime visą i 
■eilę grynai rusų mokyklos auklėtinių, čia Į 
vėl rusų ir Vakarų Europos mokyklų kartu, 
pagaliau ir tik Vakarų Europoj ar anglų sa
kau pasauly subrendusius. Aišku, kad tos 
*BVetim0s kultūros atitinkamą mūsų inteligen
tijos dalį vienaip ar kitaip veikė ir tebevei
kto. Tas, žinoma, dar nieko blogo nereikštų, 
jeigu toji inteligentija būtų gavusi gerą pa
grindą savo tautinėj mokykloj, jeigu ji, sa- 
Vėj mokykloj subrendusi, būtų plėtusi savo 
horizontus, ugdžiusi savo intelektualines ir 
'kūrybines jėgas svetur. Tačiau to ji padaryti 
negalėjo ir tai, žinoma, ne jos kaltė. Vis dėl
to mes turime šito Fakto neužmiršti ir žinoti, 
M Svethr.os kultūros, visiškai nepastebimai

ir nesąmoningai, per mūsų senąją inteligen
tijos kartą tebeveikia.

Žinoma, kalbant apie senąją inteligen
tijos kartą, nereikia užmiršti ir to fakto, kad 
ji atnešė ir šiandien dar tebeduoda mums dar 
svetimo kraujo. Ir šitoji aplinkybė mūsų tau
tinės kultūros darbe nėra visai mažos reikš
mės dalykas. Svetimos tautos kraujas turės 
vienaip ar kitaip pasireikšti. Tačiau šis fak
tas taip pat, ne vien tik dėl inteligentijos 
kaltės įvykęs, gali būti atitaisomas intensy
viu ir sąmoningu lietuviškosios mokyklos, da
rbu. Bet senoji inteligentijos karta neparodo 
pakankamai noro savo kaltę tuo būdu išpir
kti, priešingai, atsiranda dar tokių, kurie ir 
šiandien vis gilyn į šias skolas tautai brenda, 
užkirsdami kelią ir jų ainiams tas skolas grą
žinti. Lietuvos kultūros pionierių neišaugo 
iš svetimtaučių, dargi svetima dėstomąją kal
ba mokyklų auklėtinių.

Mums tačiau iki šiol nepasisekė dar vi
siškai svetimų kultūrų įtakas reikiamai iš
balansuoti ir savo mokyklą ir kitas tautos 
ugdymo įstaigas nuo jų atpalaiduoti. Mūsų 
mokykloj liko nemaža svetimtaučių, kurie, 
žinoma, prisitaikė prie naujų aplinkybių, kiek 
galėjo. Vis dėlto jų galvojimo būdas, jų gy
venimo stilius, visos asmens reiškimosi for
mos liko mums svetimos, nors jie ir lietuviš
kai būtų pakankamai pramokę. Užtenka tik 
paviršutiniškai pažiūrėti į mūsų dar mokyk
loj tebebręstančią kartą, kad pamatytume, 
jog joje tų svetimybių daug. Mokinių žaidimu 
terminologija, jų maloniniai vardai ir kitos 
kasdien vartojamos smulkmenos dažniausiai 
yra visai svetimos. O ir pačioj mokykloj tų 
svetimybių yra. Skaudi tautiškumo ironija, 
jeigu pasitaiko tokių faktų, kad tautos šven
tės proga mokykloj suruoštų iškilmių prog
ramoj figūruoja tik verstinės, svetimos dai
nelės. Žinoma, mokytojas tai galėjo padaryti 
be blogos valios, nesąmoningai, bet kaip tik 
tas ir bloga, kad mes taip dar tebesame sve
tinių kultūrų įtakoj, jog apie jas nė nepagal
vojame. Tokia svetima, nelietuviška progra
ma juk auklėja visai svetimą lietuviškumui 
skonį. Ir veltui mes tokiais atvejais dekla
muojame jaunajai kartai apie tautiškumą, 
nes savo darbais esame jį panėigję, jaunas 
lietuviškos kultūros šaknis pakirtę. O tokiu 
faktų mūsų gyvenime dar rasime apsčiai,

Gudas

1833 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)

Ką manė indijonai
Prancūzų pralaimėjimais susirūpino 

indijonai. Prancūzai buvo milijonams 
draugingesni, negu anglui. Indijonui gul- 
vojo šitaip: unglai, apsidirbę su prancū- 
aais, ims smaugti raudonskurius. Tai in
dijonai po Pontiaco vadovyste ėmė rengtis 
spirtis prieš anglus. Per tuos sukilusius 
indijonus anglai per du metu negalėjo 
pasiekti prancūzų apleistos tvirtovės Clm- 
rtres. J tą. tvirtovę indi jonų vadas Pon- 
tiac sutraukė suvo jėgas. Per tris sykius 
Ijuvo siųstos anglų ekspedicijos formaliui 
perimti tvirtovę Cliartres ir vis indi jonų 
vadas utsisakė pasiduoti. Pagalios Angli
jos vyriausybė ramiu būdu susitarė su in- 
dljorlu vadu Pontiacu. Indijonai išsiderė
jo pasilaikyti sau žemes į vakarus nuo 

Jlegliany kuliui iki Mis>i-sippi upės. ru
jotomis paskirtų žemių baltieji negalė-
kolonizuoti.

B B y ū B S S

SVEIKATOS SKYRIUS
ftį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

OPERACIJA

Rašo Dr. M. Strikulis, gydyto
jas ir chirurgas, Chicago, 111.

Operacija yra tie gydymo 
liūdai, kurie teikiami instru
mentais arba chirurgų ran
komis.

Operacijos yra mažos ir di 
dėlės. Mažosios 
vartojamos tokiose vietose, 
kaip susiuvime prakirstos o- 
dos, išėmime tonsilų ir adenoi- 
dų, išpiovime karpų, ir t. t. 
Didžiosios operacijos yra var
tojamos tokiose vietose, kaip 
išpjovime augulių iš vidurių, 
išėmime t u u ž i e s 
pūslės, išėmime tulžies ir 
inkstų akmenų, išpiovime vė
žio, appendikso ir t. t.

Didžiosios operacijos yra 
tik tenai ir tada reikalingos, 
kur ir kada visi kiti gydymo 
būdai nepajėgia žmogaus gy
vastį prailginti arba išgelbėti 
ir vartojamas tik tada, ka
da pati liga yra pavojingesnė 
už sunkiausią operaciją.

Baimė operacijų pas žmogų 
užsiliko nuo tų laikų, kada 
būdai užmarinimo ligonio ar
ba vietos, ant kurios operacija 
yra daroma, buvo mažai žino
mi ir kada apsaugojimai nuo 
apkrėtimo žaizdų buvo sveti
mi. Baimė užsiliko nuo tų lai
kų, kada ligonį reikėjo prie 
stalo prisirišus, jam verkiant 
ir visus skausmūs jaučiant 
operaciją daryti ir kada po 
padarymui žaizdos dažniau*

tiek lengvos, jog mažiausi nau 
jai gimę kūdikiai ir silpniausi 
serganti seneliai, jas atlaiko.

Tas parodo kad operacija 
pati per save, turi mažai pa
vojaus. Jeigu gi retkarčiais 
ligonis miršta po operacijos, 
jis nemiršta nuo operacijos, 
bet nuo sunkios ligos, kurios 
užvilkinimas sumažina pajėgą 
žmogaus gyvastį išgelbėti.

Todėl, kad suteikti opera
cijoms didesnį pasisekimą, ją 
reikia daryti ne tada, kada a- 
ppendiksas pratrūksta, ne ta
da, kada vėžys ar kitos ligos 

j išsiplėtoja po visą kūną, bet 
tada, kaila daktaras suranda 
chirurgišką ligą. Jei tas būt 
daroma, mirtingumas nuo o- 
peracijos ir po operacijos bū
tų didelė retenybė.

Medicinos ir chirurgijos 
mokslas išgelbėjo daug žmo
nių praeity ir kada pranyks 
užilginimas chirurgiškų ligų 
dėl įvairių, tam tinkamą moks

kur iš lietuviškų žodžių ir lūpų plaukia sve- šiai apsikrėsdavo, nuo ko nere- 
tima dvasia. , 1 tai reikėdavo mirti arba kęsti

(Bus daugiau). blogus operacijų rezultatus.
----------- Dabar gi yra kita gadynė.

Šio mėn. 29 d. mūsų Šarkis (Žukauskas) šiose dienose yra daug geru 
gins čempijonato garbę, kurią jis laimėjo įr parinktinų būdų, kuriais ga- 
praėjusiais nietaįs. Reikia tikėtis, kad tai jam!įima visą ligonį arba tą ligo- 
pavyks. Nėra to lietuvio, kuris savo tautie- ni-o vietą, ant kurios operaci- 
čiui nelinkėtų geriausio pasisekimo. ’ ja daroma, pilnai užmarinti;

* * * taip, kad ligonis bėgyje opera
Prieš keletą dienų buvo pranešta, kad rijos jokio kentėjimo neturi ir 

Pabaltijo valstybės, jų tarpe ir Lietuva, šiuo j operaciją užbaigus jo žaizdos 
tarpu nemokės Amerikai skolų. Lietuvai ta be apsikrėtimo sugyja ir duo- 
skola turėtų būti visai panaikinta, nes ji. da gerus darbo vaisius. To-
neskolino iš Amerikos grynais pinigais, bet 
tik paėmė iš Amerikos kariuomenės, buvusios 
Prancūzijoj, senus daiktus.

Šita Anglijos sutartis su indi jonais 
be galo nepatiko Amerikos kolonijoms. 
Už tai kolonijos labai įtūžo -ant Anglijos 
vyriausybės ir tai buvo viena priežasčių 
karo už neprigulmybę. Kolonijos nepaisė 
tos sutarties. Pionieriai briovėsi į Jndi- 
jonanis pripažintus žemes ir steigė koloni
jas.

Netrukus kilo karas už nepriguiniy- 
bę. Lengva atspėti, kurion pusėn indijo
nai pakrypo. Jie aiškiai matė, kad jiems 
verčiau eiti su Anglija, o ne su ameri
kiečiais. Be to Anglija ėmė kurstyti in
dijonus pulti amerikiečius, degyti jų so
dybas ir žudyti žmones. Amerikiečiai pa
matė, kad iš indijonų pusės yra rinitas 
pavojus. Virginijos gubernatorius Pat riek 
Henry pasiuntė gen. Clark į indijonų že
mes, kad. padaryti galą tiems užpuld* 
liejiniams. Jisai savo užduotį sėkmingai 
atliko. Jo plieno kardas sudraudė indi
jonus. Jisai varėsi pirmyn, užsibriežda 
mus pasiekti Missisaippi ir paimti gar
siąją prancūzų tvirtovę Cliartres, kur da
bar buvo unglai. Bet tos tvirtovės nesu
spėjo pasiekti, nes 1772 metais Missistfippi
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Dr. J. Piccard’as (dešinėj) pasiskelbęs mokslininkas su 
vienu J. A. Y. jūrų laivyno Įeit. T. G. Settle. Užpakaly jų 
milžiniškas metalinis balionas, kuriuo jie liepos mėnesį žada 
skristi į stratosferą. Tuo balionu jie mano pakilti 10 ar 11 
mylių į aukštį Balione įtaisyta ir laboratorija.

Juozas Žilevičius

LIETUVOS VALSTYBES KONSERVĄ 
TOKIJĄ

(Tęsinys) j
Tas jaunimas likosi išsklai- (

dytas po visą Lietuvą: vieni, 
lą neturinčių šarlatanų ir dėl iOperon pateko, kiti į mokyk- ■ 
visokių žolininkų, tada opera- j jas (geraį kas turėjo cenzą

t. y. buvo perėjęs visą kursą) 
mokytojais, kiti į kavines grie

ci.jos išgelljės dar daugiau žmo 
nių gyvasčių. Tada tos kapų 
vietos, kurios šiandien skiria
mos jaunuoliams, bus tik pri
pildytos žilais senučiais, įniru
siais senatvės liga.

Operacijos yra tiek daug ( 
žmonijai gero padariusios, 
tiek daug gyvybių išgelbėju- 
sios praeity, kad visas pasau
lis prieš tai lenkia galvas. A- 
teity chirurgija žada dar di
desnių laimėjimų ligoniams.

I Kad to pasiekus, reikia dides
nio kooperavimo liaudies su 
medikale profesija, didesnio 
abipusio pasitikėjimo, didesnio 
susirūpinimo savo sveikata, o 
ypač neatidėliojimo taip vadi
namų mažų nesveikumų, ku
riuos užvilkinus neretai prisi
eina be laiko gyvybę paauko
ti. .. .

MIRĖ KABLYAVIČIUS

Kaune mirė žymus zycų 
veikėjas, stambus komersan 

dėl operacijų Imimė turėtų vi- tas, savitarpio kredito draugi 
p. J.sai prapulti, ypač,, kada fak

tai jmrodo, kad jos yra ant
jos banko direktorius 
Rabinavičius.

taip ištvino, kad pasiekė tų tvirtovę ir 
ją išardė. Anglai vos suspėjo išsigelbėti 
nuo tvano. Jš apsemtos tvirtovės anglai 
pasislėpė tvirtovėj Gage ir tarėsi esą sau
gioje vietoje. Bet vieną vakarą, kada an
glų karininkai su prancūzais baliavojo, 
juos užpuolė gen. CIurko kareiviai. Ba- 
liuje kilo suirutė, moterys ėmė klykti, an
glų karininkai iš kailio nėrėsi. Tik vienas 
prancūzų kunigas kumštyje juokėsi. Mat 
jis jau žinojo, kati Prancūzija stojo ame
rikiečių pusėn ir gelbsti žmonėmis, gin
klais ir pinigais. Taigi tas prancūzų ku
nigas džiaugėsi, kai Amerikos generolas 
pusiekė Illinois valstybę.

Chicago, pripažindama užpclnus gen. 
CIurko, jo vardu pavadino vieną didžių
jų gatvių.

Žūt būtinė kova
Po to kui Prancūzijos valdymas Ame

rikoj |jasibuigė Illinois valstybėje per il
gą laiką nebuvo civilizuotos valdžios. Da
lykai pablogėjo po karo už neprigulmybę. 
Kanados anglai kurstė indijonus prieš a- 
merikiečius ir trukdė ateivybę j tau vie
tas. Jau esantieji čia buvo nuolatinėje

žais buvusios ir esančios mu
zikos mokyklos Lietuvoje, sva 
rbu yra prisiminti ir apie niu 
zikos mokyklas buvusias ir e- 
sančias užsieniuose, lietuvių 
muzikų organizuotos ir veda
mos.

Viena minėtinų mokyklų y- 
ra A. Pociaus organizuota 
1915 m. “Beethoven Muzikos 
Konservatorija” ('‘■‘The Beet
hoven Uonservatory of Mu- 

|Sic”) Chicagoje. Toji mokyk
la sėkmingai veikia iki šių lai 
kų -teikdama šimtams lietuvių 
jaunimui pagrindinės muzikos 
mokslo dėsnius. 1932 m. mo
kykloje buvo apie 2(X) moki
nių ir virš 10 atsižymėjusių

žimais, netrūksta jų ir karo 
orkestruose; dainininkai kai 
kurie yra operoje, bet 99% 
liko gyvenimo apvilti ir- su
vadžioti apystovų. Nei viena 
buvusių iki šiol muzikos mo
kyklų nespėjo tiek nuveikti 
kiek Klaipėdiškė. (Kauniškės 
veikimas yra kitose apystovo- 
se ir ji jau yra didelį darbą 
nuveikusi ir didelį būrį palei
dusi į visuomenę gerai paruoš
tų meno darbininkų, nes ji se- {Hetiiviy muzikos mokytojų ve 
niau pradėjo savo veikimą ne-painokas (yra keletas ii sve 
gu Klaipėdiškė) ir jos uždą- įrimtaueių). 
rymas lietuvių muzikos kul
tūros puslapiuose bus juodas 
lapas ir, manau, nereikės il-
gai laukti pasirodant nuodug
niai studijai, kas buvo kalti
ninkas pražudymo tos svar
bios lietuviškos įstaigos, kad 
pavedus juos visuomenės teis
mui. St. Šimkaus asmuo šia
me atsitikime liks mūsų mu
zikos istorijoje įamžintas, kaip 
kad Naujalio Kauno muzikos 
mokyklos sukūrime.

13. Kadangi šiek tiek pla
čiau paliestos1 bendrais bruo-

baimėje ir nuolutos turėjo būt gutavi gi
ntis nuo indijonų ir nuo žvėrių. Tai buvo 
žūt-būtinė kova. •

Pagalios VVashingtono vyriausybė 
1787 metais paskelbė ginsianti pionierius 
vakaruose nuo indijonų ir žvėrių. Į tą 
ypatingą globą valdžia pastatė šias val
stybes: Ohio, Indiana, Illinois, Michigan 
ir VVisconsin. Tos VVashingtono vyriau- 
syliės pažadus laimi paakstino išeiviją į 
vakarus. Jau 1788 metais per Pittsburghą 
perėjo H),(XXX) emigrantų. Bet anglų in
trigos ir imlijonų užpuolimai nesiliovė. 
Tada gen. VVayne, vyriausias Amerikos 
armijos vadas, pasiryžo tam banditizmui 
padaryti galą. Ohio valstybėje gen. VVay
ne uždrožė skaudų smūgį pūčiam indijonų 
centrui.

Chicago pradeda kilti
Kai gen. VVayne supliekė indijonus 

vakaruose, lai susidarė sąlygos Chicagai 
išnaujo kilti.

Vienus žymesniųjų užsimojimų pakel
ti Chicago buvo tai VVashingtono valdžios 
sinnanynias įsteigti čia tvirtovę. Gen. 
Dearbom Jeffersouo prezidentavimo metu

N(įsimanančiam 
žmogui, kokiu yru A. Pocius, 
tvarkant tą’ įstaigą, reikia ti
kėtis kad ji plėsis ir augs 
skaičiumi ir rūšimi. Melai po 
metų lietuviškojo jaunimo 
skaičius eina didyn ir mokyk
los vaidmuo eina svarbyn. Chi- 
caga šiandien didžiuojasi A. 
Pociaus vedamaja mokykla, 
nes apie ją koncentruojasi vi
sas lietuviškasis muzikos vei
kimus vienaip, bei kitaip su 
mokykla susijęs. Reikia tik
rai pasidžiaugti, r

(Daugiau bus)

įsakė kapitonui Wliistletiui lą sumany
mą įvykinti. Kap. VVbistler tąsyk Detroi
te. Iš Detroito žemės keliu j Chicago iš- 
niaršavo 08 kareiviai. Kitos jėgos su vi
sokiomis reik Hienomis išplaukė laivu Tra
cy. Laive buvo dvi moterys — žmonos 
kapitono VV histlerio ir jo brolio leitenan
to.

Laivus Tracy plaukė apie tris mėne
sius. Michigano pakrantėje buvo sustojęs 
prie St. Joseph. Čia karininkui ir jų žmo
nos išlipo, o laivas plaukė skersai ežero 
į Chicago. Karininkui ant kranto gavo 
jaistogę pus Buraett, kurs per 30 melu 
čia pirkliavo kailiais. Taipgi rudo John 
Kinzie su šeimynų. Jisai buvo gabus kal
vis ir stalius nesenai iš Detroito atvykęs. 
Po kui kurio laiko karininkai su žmono
mis nedideliu laivu išplaukė į Chicago, 
o John Kinzie iškeliautojams pareiškė, 
kad ir jis su šeimyna atvyks Chicagon, 
kaip tik ten tvirtovė bus pastatyta.

( Daugiau bus)
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SVEIKINAME! |kur nors meškerioju*— žuvau- kos vardų. Kūmui buvo Bra- 
!ju, ir už tai kaltinkite žuvis, žinskas su Bražinskaite iš 
Vienok nenusiminkite ir ne- lloniestead, Pu.
pykite, nes ačiū A. Mnri'ulal-į y ,,i||sb||rg,„, jan p,.adrtla 

jriui, P. Bn,skėčiui, A. Jnskil- j. kailljnn n-lk|i, Geras ženk- 
,nui, Pranui Žimnnfini, Jonui |ag> ir dart)aj pradfg •<,«. 
Skistimui, Antanui Sikorski,,!,|<al| f|krai ja(, pi|(s. 
'Juozui Navickui, Jonui v,.„ tai>
liiui, Stanley Simanavičiui, S jrodvmw; Pl,įeitu sekmadieni
Pakrosniui, B. Blažaifini, Jo- biJ/ spbk,i|ls i5‘kažknr 
imi Gailiui, J. Zininiekni, W. pm Son,b si,|p ir „žllodugiof 

Jliiglies, V. M,-Jonini ir Jnr. augigpietg j
giui (•ižauskui, suteikusiems mM|į prb. pa, J||n.z0 „ Tam 
kiti, dovani, “riešin," laik™-'k„.Wawt s|1||,ns |(1|,as „la
d,dį (nrist vateli), kuris pri. h. A(|omaa ja6kr,naa
mins man. kad laiku būčiau pasW„-.ip (aij pra(lf.jo spiet 
namie. Ačiū vakarienės ga- f)arbavosi iki p„sei „a

i mintojoms Julijonai Kampai, ,.ti„s h. npgaljljo b;
' Aleksei Pociūtei, Viktorijai ,inin|;o padarvli. pasikviet, 
I Navickil-itei, Saka,iškaitei. Ja- bH!ninkl( ir viska kaip 
, kueonienei, Sikorskienei, žian- padarf. Spiatj, girdėjau, pa 
Ikienei, Jaeunskienei; “Ma- siua|s s..sc,„ p,anciSkie.fi, 
| rijos Vaikeliams” už įdėt, kapc|ionui kun. skripkui, kai 
: “Radio Sėt” į mano automo- p0 ..,Mrprige gif,.. 
bilį. Ačiū visiems kalbėtojams į

i ir svečiams. Ačiū Seserims! I o galų, atrodo, kati Lietu 
i Praneiškietėms ir mokyklos '*9 Pilnoje bus ir medau 

vaikučiams už surengimų tu- ^esenJ ' raneiškieeių ukyji 
Į riningo programėlio. Ačiū ir abuojam visi, kas tik my 
' tiems, kurių gal nepaminėjau ni<‘,!|.k ',e ubejo, bus ir midau: 

ir per neapsižiūrėjimą aplei-1 Bitininką
dau. Ačiū kun. J. V. Skrip
kui už “fishing lieense”. Birželio S d. mokyklos va

Kun. M. J. Kazėnas k,"'iai tur?J° įvažiavimą S
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KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas
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JĖZAUS ŠIRDIE!

Kaip gegužės mėnuo yra pa
švęstas Dievo Motinai Mari
jai, taip Birželio mėnuo yra' 
pašvęstas šv. Jėzaus Širdžiai.

Katalikų Bažnyčia kaipo ge 
roji mūsų motina šiame mene-' 
syje kviečia visus savo vai
kelius — katalikus kreipties 
prie Šv. Jėzaus Širdies, k ui i Į 
visus taip dideliai, tikrai die-l 
viškai numylėjo.

Geri katalikai paklausę šve-'

f
 Bažnyčios, nuoširdžiai 
/ėda save Šv. Jėzaus Šir- 
globai, pareiškia Jai sa

vo tikrų meilę ir pagarbų, ir 
tuomi apturi gausių savo At- 
Į'pirkėjo malonių.I Tikrai yra labai malonu ma į 

tyti mūsų bažnyčiose gražiai 
papuoštus Šv. Jėzaus Širdies 
altorius ir statulas gyvomis 
gražiai žydinčiomis gėlėmis, o - 
prie jų suklaupusius žmones 
atliekančius šio mėnesio pa
maldas. Tas įspūdingas regi
nys patraukia kiekvieno susi- 
pratusio žmogaus širdį prie) 
tinkamo Šv. Jėzaus širdies pa- j 
garbinimo. j

Atsidavusieji Šv. Jėzaus Ši-' 
rdžiai katalikai nepasitenkina' 
visa tai matyti tiktai bažny-'j 
čiose, bet jie turi gražiai iš-1 
puoštus altorėlius ir Šv. Jė
zaus Širdies statulas arba pa
veikslus tinkamiausioje vieto- ! 
jc savo namuose. Rytais ir 
vakarais visa šeimyna prie jų . 
suklaupus bendrai atlieka sa-1 
vo rytmetines ir vakarines' 
maldas ir tinkamas Šv. Jėzaus 
širdies pamaldas.

Mes irgi neturime atsilikti į 
nuo tų Šv. Jėzaus širdį my- > 
linčių žmonių. Jie mums duo- j 
d a gerą gražų ir sektiną pa
vyzdį. Susipratusiems katali- į 
kams reiktą jį pasekti. Nėra 
abejonės, kad Šv. Jėzaus šir
dis visiems mums atlygintų 
daugiau negu šimteriopai už 

. kiekvienų mūsų pasišventimų 
ir žingsnį link Jos.

Tada tikrai atsigaivinę Jo
sios meilėje galėtume daugiau 
pasinaudoti ir pasidžiaugti iš 
gausių Dievo palaimų mums

•
amų. Taipgi galėtume gra 
pritaikinti savo gyvenimų 
prie Dievo ir Bažnyčios įsaky
mų sulig Dievo noro ir per

tai susidėti sau nemažai ne- I
nykstančių turtų danguje, kur 
galėtume iš jų amžinai pasi
džiaugti.

Kreipiamės visi prie Tavęs 
Visa savo širdimi,

Uždegk jų karščiausia meile, 
Kad Tau būtų maloni!

Užsidegus Tavo meile, 
Mylės Tave tinkamai;

O sustojus plakt krūtinėj, 
Danguj mylės amžinai!

Kun. M. J. Urbonas

X Šv. Kazimiero R. K. Ba- : 
žnyčioje Šv. Jėzaus Širdies pa 
maldos kas penktadienį per 
visą šį birželio mėnesį vaka- 1 
rais 7:30 p. m. Po tų pamai 
du adoruojama ir bučiuojama 
šv. Kryžiaus relikvijos. Pama
ldos baigiama su ypatingomis 
maldomis už atsivertimą nusi
dėjėlių ir paklydėlių. Sekma-( 
dieniais gi Šv. Jėzaus Širdies, 
pamaldos būna vietoje Mišpa-' 
rų 3:00 vai. popiet. Dabar vi-, 
si rengiasi prie Šv. Jėzaus Ši- • 
rdies šventės, kuri bus birže
lio 23 d. Jų apvaikščiosime iš- 

| kilmingai. į

Kun. Magnus J. Kazėnas, šv. Kazimiero R. K. parapijos, 
Pittsburgh’e, Pa., klebonas, Am. Liet. Romos Kat. Federaci
jos iždininkas, uolus Amerikos lietuvių kataliką veikėjas šį
met švenčia 20 m. kunigystės sukaktį. Be visą parapijoj dar
bų, gerb. jubiliatas, nenuilstančiai eina “Pittsburgh’o Žinių” 
(“Drauge”) skyriaus redaktorio pareigas. Ilgiausią metų 
žilagalviui jubiliatui!

SĄŽINĖ

Niekuomet nepamirš tos bra 
ilgios dienelės.

X Nors dienos šiltos, bet 
vaikučiai stropiai mokinasi, 
nes neužilgo prasidės kvoti
mai. Jie prasidės birželio 16 
d ir tęsis iki birželio 23 d. 
Linkime vaikučiams kuo ge
riausių sėkmių.

Ne. Ar matome elektrų? Bet jimų, klebonas buvo iškvies- 
sunkiai prasikalsk. Pasodins tas iš namų svarbiais reika- 
tave į elektrikinę kėdę ir, nor^ įlais.
jos nematai, bet būsi užmuš- Į Gerb. klebonui sugrįžus na
tas. Ar tiki tam? Ar matome1 mo apie (> valandą vakaro, 
medžių, žolės bei gyvulių au-|kun. J. Skripkus pasitiko ir 
girną? Ar jie neauga? Ar ma- pakvietė į svetainę sakydamas 
tome, kaip valgymas persimai būk vaikučius patiko nelaimė, 
no į mūsų kūnų ir teikia svei- Nusigandęs klebonas skubinosi 
katos, augimą ir stiprumo! ,į svetainę. Pradarius svetai- 

iNevalgyk per savaitę, tuojau nes duris daugelis kunigą sve- 
ipajusi silpnas ir nebegalėsi čių ir visas komitetas sušuko: 
įdirbti? Ar matome orą? Bet .“Surprise!” Klebonas nebeži- 
|juomi kvėpuojame. Jei jus pa- nojo nei kų sakyti.
įdėtą, ten, kur oro nėra tuojau r i -r A •L Jubiliatas ir visi svečiai su
šauktum, kad oro trūksta, ,. ,. v. . v,. . . . ’ sodinti prie gražiai papuoštonors jo ir nematai. Kas tetiki • .... ... ,.a. i Ji' gardžiais valgiais apdėtotik į apčiuopiamą ir matomų sįa]
medžiagų, tas netiki nei į ga-į ,, • , . ......, . . . Pasivalgius, prasidėjo įspu-,"los '""hslu. nei , i"aten,at..'i|ingoska|bos Kun j 'v Skr. 
k«. O jei j,e tiki, kati yra ele- kug ke,iaia žodžiajg
ktra, kad vra oras, kad me- ... ... ,..... ‘ . .. . i iškalbingą kun. V. Abromaiti
ilziai ir gyvuliai auga, jie t,- o,09tmasteri„„. Kallkijo wka
ki ir į nematomus ir neap-! *• •• , • • T ,. .... . , , ntieji kunigai: J. VaišnorasL čiuopiamus daiktus. Todė tu- . . w .. c< . ..’ . ...... ..... . . . įA. Jurgutis, S. Čepanams, M' ri tikėti, kad sųzine vra ir kad T , .. ..v. , _ . , J- Urbonas, Kopera. Js pašau' sąžine yra Dievo balsas Irau- »• .• • .. .. . . ,, ........ . - . becių svečių gražiai kalbėjokiantis prie gero ir atstumia- Ar r Tr , , ,,, _ . , Mr. VVm. J. Hughes, alderutis nuo blogo. Todėl Dievas „ , , , ,„ monas, geras klebono drau
vra. Kun. J. V. S. r r- »< i ,

sus pakvietė į didžiulę svetai
nę, nes ten su mokyklos vai
kučiais sesutės buvo paruošu- 
sios gražių vaizdelių, dainų ir 
linkėjimų savo myliniam kle
bonui. Svečias

Visas Sautsaidas ir “Soką ': 
Gubernija Važiuoja j “Lietu 
vių Dieną”.

Lietuvių Diena” Liepos 4 
Seserų Pranciškiečių ūkyje.

Praeita savaitę Šv. Kaži- 
mielo R. K. bažnyčios komi- , 

' tetas ir keletas žymesnių pa- , 
1 ra pi joną ir parapijonkų sure
ngė man netikėtą vakarienę 
paminėjimui mano 20 metų 

.kunigavimo. Tai nepaprastas, 
pirmą sykį mano gyvenime to
ki ai atsitikimas — dar niekad 
neturėjau “surprise party” 
nei jokiuose mano gyvenimo 
įvykiuose. Viskas padaryta 
slaptai, bet begalo gražiai. Ke- 
no tai sumanyta neteko patir 
|t:, bet šiuomi noriu visą pir
ma ištarti širdingiausį ačiū 
sumanytojams tokio nepapra
sto ir pirmo įvykio mano gv- 

' venime, suteikti man tokia
• garbę, kokios aš nesijaučiu 
1 vertu. Ačiū bažnyčios komite-

fui: Pr. Ziniančiui, P. Barš-
• kėčiui, A. .Taškūnui, S. Simo- 
? navičiui, J. Skistimui, J. Ču- 
3 biui, A. Sikorskiui ir J. Na

vickui už dovaną “meškerę”
-jsu visais įtaisymais (fishing 

aš su 'outfit). Čia noriu vieną pas- 
ią tik tabą padaryti. Ikišiol žmonės 
gerb. neradę manęs namie sakydavo 
dar- ir rugodavo, kad aš niekad 

namie nebūnu, bet visą laiką 
iliatui praleidžiu besidarbuodamas ir 
s, Si- begTažindamas kapines. Da- 
Skri-ibar, gavus “meškerę”, kuomet 

j nerasite manęs namie, žinoki- 
ns vi- te, kad aš ne ant kapinių, bet

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

Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 
laikraštis.

“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties 
dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas.

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

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

tuvoje. Metams $7.00.

2334 S. OAKLEY AVENUE 

Chicago, Illinois

anciSkie.fi
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D » X Ų O A 8 Ketvirtadienis, biri. 15, 1933

Baigiant painaJdas iškiliai-. Tokiems tinginiams kasdie- 
j ilgoji procesija prasidėjo iš ninis patyrimas rodo daug |m- 
mokyklos ir ėjo tiesiai į baž-į vyzdžių.
„ydh), giedant litanija Pana- vkniun€ gyrfn0
19a Sv. Procesijoj dalyvavo ,, kork)

; berniuką, ,r mergų,les, pnėlę'(1|.al|„uį jr |ygf|8 ir gar.
1 prie šv. Komunijos ir šiaip

Pittstmrgho Lieta-
via Žinios

< - -

Į CHICAGĄ
Girdėjome, kad kun. J. V

Skripkus ir 6v. Pranciškaus , -?1 •*, ° n” (Klause šv. Mišių. Kitas ir se-
Sese rys važiuoju į Cldcag,, di- 4’ Br°n,Sl4Va k.nadieniaia neidavo į bažny.

' . . 1 . bauskaite. Po procesijos visos «•

be, bet nelygūs tikėjime. Vie-
ganu didelis nurys merga,m, nas buvo ,w|iaį pi.
uniformose. Aut gulo ėjo ine- |J{, |wl.eigaR- kMsjk..,

; rgaitė aprėdyta kaipo gegužės k|uus6 Ki(as ir

RYTO PENNSYLVANUOS 2MI0S
nnLAŪELPHIA. PA, , OMMHIST, FA.

4v. Kazimiero 
Parapija

'ViUllltt CAMP

dėlėms iškilmėms — j sidab
rinį J. M. praloto M. L. Kru- 
šo jubiliejų. Malonu girdėti 
tokia žinia. Tik gaila, kad vi
si pittsburghieėiai negalime

procesijos
r

merginos sudėjo vainikus ant j 
altoriaus. Pamaldos darė be- j

Šv. Kazimiero mokyklos už- 
Abu mėgo medžioklę ir daž- baigimo iškilmės įvyks sek-

galinį įspūdį. Gerb. klebonas nai P01’ kiauras dienas med- mat|# vakarų, birželio IH d. 
kun. A. Šimkevičius pasakė žiedavo. 7:30 vai., mokyklos salėje. Va-
pritaikintų pamokslų. \ isų iš- Vienų sekmadienio rytų vie

ptai, ir vėl artinas atosto
gų laikas, kurs yra pilna* 
rūpesčio motinėlėms, kurio: 
dėl svarbių priežasčių negali 
gerai prižiūrėti savo mergai

vaitei, $45 už 5 savaites. Va save kalba, todėl jų čia talpi- 
lgis kuo getiausis. name:

Kas nori atsiųsti savo mer-' L Paukšteliai mieli, Assein- 
gaites, prašomi pranešti: at- bly mareli, June song — vai
siusiam daugiau informacijų, kūčių choras.
kas reikalinga atsivešti. j 2. Garsus Gydytojas Mikin-
Seserys Jėzaus Nukryžiuotojo, tas ~ ko,netbja. X aidino so- 

St. Mary s Vilią kautieji: Gydytojo Mitinto
Elmhurst, Pa. įrol<‘’ Vincas L^inskas, J°n0»

____________ ’ j jo tarno — donas Kazlauskas,
(Tęsinys ant G pusi.)MT. CARMEL, PA,

MOKYKLOS UŽBAIGIMAS Nusa-Tone
Birželio 11. d. gražioj para 

pijus mokyklos 
vyko įspūdingos ir labai gra

tūkstančiams vyrų ir moterų yra fial- 
i tinls gražinantis sveikatą ir linksmu- — SVetainėie i.,n’4 — tikras gyvenimas su pagalba 

J 1 šio TIKRO TONIKO. Kuomet vyrui
ir moterys pasiekia viduramžį, visi 
organai pradeda darytis silpnesni: 
Jiems reikalingas yra tonikas. Štai 
kodėl NKGA-TONE "pastatė daugelį 

Vaikučiai iv ant kojų.” Bile vaistinyčia parduos 
jums trisdešimts dienų treaUnentą.

cių.
karo programa numatoma la- i 
bai graži ir įvairi; mokyklos 1 

Marijos Vaikelių” dr-ja. visai nepaisydamas to, išsire- vaikučiai, sesučių gerai iSmo- 
ngė medžioti. Vos tik įėjo j atliks gražius lošimus,
girių, staiga pakilo baisi au- Gerb. klebonas kun. Kaulaki? 
dra... Lietas, vėtra, žaibai, pe- pasakys baigusiems mokyklų

dalyvauti tose iškilmėse. Dva- , . .. . , .... , i . . . _ . kilmę ir procesijų surengė nas, įsklausęs sv. Mišių, kitasšioje ir maldose betgi būsime 
su J. M. gerb. pralotu.

Dieve, laimink jubiliatų, 
duok ilgų jam gyvenimų.

ii

Tai pittsburghiečių linkėji-'j^

X Gegužės 23 d. mirė a. a 
A. Ivanauskas. Palaidotas Šv

mui.

BRADDOCK, PA.

Sesutės Jėzaus Nukrvžiuo-
tojo, gerai suprasdamos moti- žios „lokvkl,)s už|,ai„in,0 i5.
nėlių rūpestį, šįmet stengsi 

joms kiek galint pagelbėti
kilmės. Mokyklos

ŠV. Kazimiero Kongregacijos 'artoklte jų dvidešimts dienų pagal 
° ** paduotas direktyvas, ir jeigu busitePirmų kartų bite atidaijtas s(,sll(*.jy išmokinti artistiniai neužganėdintas, jueų pinigai bus jums

Kazimiero kapuose. Linksma,! rkūnija... Įimtos, visas pasan atitinka,,,, kalt* ir iSdalins »'« >nfM) žen.ės_ ■‘Sununer lM,„k...... .  .~rr,n„n - s,
kad velionis grįžo prie šv. Ba- lįs sujudo... Ore pasigirdo bai- diplomus. Visi, ypač Šv. Ka-prie ežerėlio. Čia oras

tyras, laukų grožė neapsako-
vo rolę labai gerai mokėjo ir i

žnyčios. Paliko nuliūdime mo-tSas: ‘‘Mušk! degink!”... Štai- zimiero parapijonai, rengki-
terį ir du sūnus. Šeimai reiš-'ga perkūnas trenkia į vienų tės į tas gražias iškilmes. Įža- 'ma- '•antino tyras, tik inaudy- prograina ))UVO turininga ir 
kiame užuojautų. tir ant vietos užmuša. Buvo nga 50c. įkis, žuvauk ir važinėtis lai

tai tas ponas, kuris neidavo Vaikučiai išpildys sekančių ve^u; kaipgi bus bolės loši
mas ir daug kitokių pramogų, 

bai- -^^rK*itės bus seserų prieŽiū 
roj. Be to, bus mokinamos'

Visi lietuviai prašomi nepa-
kun. Abro- miršti “Lietuvių Dienos” lie- I bažnyčių šv. Mišių klausyti programų:

Antrasis, matydamas užmn- L — Pasveikinimas

Girdėjau, kad praeitų savai
tę mūsų kleboną?
maitis buvo išvažiavęs į So. pos 4 d., Šv. Pranciškaus Se- i
Side į kun. Kazėno 20 m. ku- serų Vienuolyno naudai. Iš-<gt* savo drau8* labai persi- giančių mokyklų.

važiavęs 
talikiškojo Veikimo reikalais. I 

X Braddock iečiai sužinoję' 
iš laikraščių, kad “Lietuvių

savo veikimu publikų žavėjo.

įvairi. Šios mokslo metų už
baigimo iškilmės buvo skirti
ngos nuo kitų metų, nes tos 
parapijos klebonas, kun. Dr. 
J. B. Končius drauge atsisvei-

RHEUMATISM
Pai»—Agony Starta To Leave 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of It—how thls old world' 

d.«“„ make pr,>grc*s—n.,w cnmes & 
prescription which is knn„n to phar- 
marlsts as AUenru and vlthin 49 
hours after you ntart to take thls 
swlft actlng formula paln, a«ony and 
inflammation caused by excess urte 
a:id has started to depart.

Allenru docs just what thls irotica 
says lt will do—it is guaranteed. You 
can get one generous bottle at lead- 
lng drugstores everywhere for 85 
cents and if it doesn't bring the joy- 
ous results ynu expect—your money 
whole heartedly retume d.

i apmiręs is baimės, nežinojo 3-čio skyr. bernaičiai. rgaites čionai. Mergaitės pri-, žilis lošimus. Visi tos apvlin-
ikur slėptis. Čia ore kitas bai- 5. — Dainos — mūsų mažy- imamos nno penkių metų am-j kės lietuviai kunigai, kurių 

žiaus. .Jos pabūdamas kiek lai- įbuvo apie jienkiolika dalyvaiti iželio 5 <1. Šv. Francis-įsas atsakė: Negaliu šio užmu č.iai.
Diena” kai ‘ kas m'et vvksta kaus parupijos moterų Šv. Ra-išti, nes jis šiandien girdė,įf. G. — Vesk Geroji Šviesa — ko pas mus sustiprės kūnu ir.vo tose iškilmėse ir atsisvei-
r, »-» I -v, • ‘ . žančiaus draugija surengė “Et verbum caro factum ėst.’’
Seserų Pranciškieč.ių ūky, vi 
si smarkiai sujudo rengtis. Jie 
žino,
nių” ir smagiai 
sti laikų.

kad ten bus daug “
kard palty. Žmonių susirinko 

j. nedaugiausiai: daugiau jauni- 
alės pralel- i",o’ M'111"1*" merginų. -L«5ė

Pupa

ŠV. PRANCIŠKAUS 
VIENUOLYNAS

Visos Šv. Pranciškaus \ ic- JGf,tč jošp 5(,p; jį laimėjo di- 
nuolyno mokines labai stro- džiausiu ir gražiausių dovanų, 
piai rengiasi prie metinių kvo- Kadangi nenoiėjo niekam ro- 
timų. Išlaikiusios kvotinius, šių!dvti> tat ir n,.tvko patirti, kas 
savaitę kiekviena linksma ga- t, n buvo gražiam ryšulėly su
les važiuoti namo atostogoms, vyniota.
poilsiui. j Baigus lošimų, mūsų mote-

Pasitikiu, kad visos moki- lėlės visus dalyvius pavaišino 
nės sėkmingai išlaikys kvo- skaniu užkandžiu, 
timus, nes visos gerai priren-

(tais žodžiais baigiasi šv. Mi- tės. 
šios), iš šv. Jono Evangelijos 7.

Nuramintas tuomi vargšas 4 ir 
medžiotojas, audrai nutilus ir 8. — ŠposininkaiGG ir 500. Visi linksmai vaka- 

,rų praleido. Baigus lošimų, pa 
, sirodė laimingais šie: Andri- ^namo dėkodamas V. Dievui už 
jauskienė gavo didžiausių nu-!dovanojimų gyvybės ir priža- 
'merį 66; ji laimėjo keksų, dėdamas kasdien klausyti šv 
Juozas Biskupaitis lošė 500;,Mišių. K. J. Žvirblis
laimėjo kaklaryšį. Rumbaue-

dangui išsiblaivius, sugrįžo

AMERIKOS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ STUDENTŲ 
ORGANIZACIJOS SVAR
BUS PRANEŠIMAS VI
SUOMENĖS VADAMS

pantominas — S skyr. mergai- dvasia. “Summer Canip” at- ,kino su klebonu, kun. Kon-. r.
sidarys liepos 1 d. ir tęsis iki ciu.

Šautuvai — drilius — rugpiūčio 5 d. Kaina $10 sa- į Programa lo vakaro pati už
5 skyr. bernaičiai.

7 skyr. |
bernaičiai.

9. — Valse — šokis 5 skyr. 
mergaitės.

10. — Linksma Valandėlė 
— 7 skyr. mergaitės.

11. — Jūrininkai — drilius 
6 skyr. bernaičiui.

12. — Oi Tu Ieva Ievuže — 
žaislas G skyr. mergaitės.

13. — Sportelini — drilius
. .. r - . • , n 2 skyr. bernaičiaiAmerikos Lietuvių Katalikų J

Studentų Organizacijos centro 14. — Norvegijos šokis —
valdyba nuoširdžiai kreipiasi G skyr. mergaitės.

VAŽIUOJANČIU Į LIETIIVA 
DĖMESIUI

VISADA * 
UŽMIRŠTA

gtos. Linkiu visoms laimingos 
kelionės! Linkiu visiems 
riems tėveliams pasidžiaugti 
savo gražiai išauklėtomis du
krelėmis ir smagiai sykiu pra
leisti vasarų. Pilnai pasitikiu, 
kud, Dievui padedunt, rudenį 
visos sugrįš atgal į Vienuoly
no mokyklų ir kad kiekviena 
atsiveš dar ir draugę, kud 
padidinus skaičių.

Dieve, laimink visas.
Kun. J. V. Skripkus, 

Kapelionas

Visų vakaro pelnų mūsų 
'moterėlės paskyrė parapijos 
naudai. Garbė joms!

Pastebėjau, kad daugelis m u 
sų parapijonų labai retai lan
kosi į panašus parengimus. 
Tas rodo, kud nėra tikros mei
lės ir užuojautos savo sielos 
suraminimo įstaigai.

Patėmijau ir tokių Žmonių, 
kurie retai sekmadieniais lan

ko bažnyčių, kad išklausius

į visus mūsų parapijų klebo
nus, kunigus, seseris, moky
tojus ir bendrai į visus mūsų 
lietuviškos katalikiškos visūO' 
menės vadus, visose lietuvių 

^Amerikos kolonijose, prašyda
ma dabar suorganizuoti visų 
mokslų baigiantį jauniinų į 
studentų kuopeles (ypač mū
sų parapijinių mokyklų bai
giančių moksleiviją ir visu* 
aukštųjų mokyklų studentus i’1 
studentes).

Bendrais organizacijos ir in-

15. Vedyklėliui — dainelė 
- mūsų mažytės.

IG. — Taruntefla 
skyr. mergaitės.

šokis

17. — Moksleivių maršus — 
dainos.

18. — Užbaiga — Lietuvos 
himnas.

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

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

Netrukus išeina šie gražūs ir patogūs laivai: bir
želio 24 d. “United States”, birželio 29 <1. “Befcnga- 
ria”, Liepos 3 d. “Gripsholm”, Liepos 7 d. “lle De 
France.”

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

Ar žinot, kodėl jos ®e- 
mėgo? JI pati nežinojo.
Joa blogas, kvapus buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi t;j. gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listcrine tr 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad Sis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PHARMACAB 

COMTANT 
8t. Louls, Mo.

LISTERINE
promptly ends odors ordlnary 
anftsepfics can'f hide In 4 days

šv. Mišių. Paklaustas atsako:: formacijos reikalais malonėki

N. S. PITOSBURGH, PA.
Geguži-s 28 <1. imt pirmąsias 

šv. Mišias buvo pirmoji vai
kučių Komunijų. Vaikučius tai 
iškilmei priruošė »Šv. Pranciš
kaus seserys mokytojos. Gra
žus būrelis berniukų ir mer
gaičių, labai gražiai aprėdytų 
priėjo prie Dievo stalo. Visi 
altoriai buvo gražiais vaini
kais papuošti. Klebonas pasa
kė gražų pamokslų. Žmonių 
buvo pilnu bažnytėlė. Kh’bo- 
nas pranešė, tų pučių dienų, 3 
vai. popiet bus pamaldos ir 
procesija. Diena pašiluikė lu- 
bai graži. Atėjęs į bažnyčių 
pamačiau,kad visi takai išklo
ti baltu audeklu, o altoriai 
paskendę gyvuose vainikuose.

“O tau ui- geriau sekusi, jei 
kas sekmadienį eini!”

aAT OI. 
!----------

te kreiptis į centro pirminin
kų — John C. Morkūnas, 253

Berlin St., Rochester, N. Y. 
Amerikos Lietuvių Katalikų

Studentų Organizacijos
Knn. Jonas J. Kripas, 

Dvasios Vadas
Jonas C. Morkūnas,

Pirmininkas.

« • r

IU AGENTŪRA

Telefonus CANAL 7790

TOLOSEFAT
Ml,« M. Z»4nrr ef Bronklyn, N. Y. 

"BaTe im«« KavaekaO Sar tba
San* 4 aioatba and tava So( anty loat S4 
>onn4a bai fael ae marh battar In avtrf 
»»,. gvaa far vanota wto BaiCt vara <a 
r-doea, Knuehan Is vsndarfal' to ksas 
tha i,iteia bi-altby. I beta* a aana^ 
•haald knew for I'va trleS is ma 
tklafa ba* anty Kraarbeft anivaratf 
>nr*oiai." (May 12. IMS).

TO lon fai 8ABBLY and 
LY, tako a half teaipoonful ot Kruachan 
Balti IS a tibas df hot «a(ar M th« 
morntng bafore breakfaii—don't mlii a 
momlny—a bottia that laiti 4 arsski 
emti būt a iride—«et Rroaehan Salti ai 
any druastora In Amarlca. If ndt Joy- 
fully iituflad aftsr tha drit bottia— 
noniy back.

pjee
. comt Tser

AbVATlZčfc IN D©
1J

A FCL'AKS 
OU/MOB mums

' -rSee 
-r*e Atu

1 Nt UOOIUM’ F-<
JV\AN T'feU*O>i 
COLb STOVĖT -c 
H&VB Aaj-.,

that

y1
kas X —Ai j 
BIN JAMlTOC? U* Am 
APPAI5TMENT MCHT.U 
ro' TMOCE wwrE«.SxM -----

/#J?—-' * j esu

5 F^7

•••iV Cov-t
'š
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C H I C A G O J E jdangL dabar vasara, nepatogu 
'su vakarėliais, tai nutarta su-

PRIE KORESPONDENCI
JOS APIE PASAULINĖS 
PARODOS ATIDARYMĄ

Turėjau progos perskaityti

neišsipildė. Kitose parapijose 
tos dr-jos skyriai gyvuoja.

X Lietuvos Vyčių šių metų 
seime reiktų sutraukti mūsų 
biznierius, profesijonalus, or-

korespondeneijų “Drauge” a- ganizaeijos veteranus ir sene- 
pie Pasaulinės Parodos ati- snius lietuvius veikėjus, kad

darymų ir lietuvių dalvvavi- jie atsistotų valdybos priešą 
mų. Bet vienoj vietoj pašte- ky ir padėtų sustiprinti Liet.
bėjau klaidų, kurių noriu pa
taisyti.

St. šimulis, apskrities vardu čius į praktikus pakviesti, pa
kvietė dalyvauti L. Vyčių raginti.

rengti draugiškų išvažiavimų ĮChie. Apskr. metiniame išva-, Praeitų sezonų choras labui
ziavime — piknike, kuris j- daug nuveikė. Tikimasi, kati Kes. M Hemiock 
vyks liepos 4 d. (4th of dūly), ir šį ateinantį sezonų nema-
Vytauto darže ir padainuoti žiau nuveiks, nes į choro vai- į 
bent kelias dainud. KvietimasĮdybų įeina energingi asmenys.1

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

“basket pienie”.
Išvažiavimas turės 

neužilgo.
įvykti DR. A. 6. RAKAUSKAS

Dėl didesnio patogumo nu
tarta, kad choras j>ats tvar
kys finansus išsirinkęs savo

priimtus.
Šiems metams choro valdy

bų sudaro: pirm. — V. Dam-
iinansų tvaik\tojų kasierių fo^^kas, vice-pirni. — I. Ša

Tikimasi, kad choras ir šį se
zonų turės gerų sėkmių.

Koresp. A. J.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 ir 4-8 vai vak. 
Rezidencijų* Ofisas: 2669 W. 69U* St.

Valandos: 14—11 ryto 
Beredomla Ir Nedaliomis pagal sutarti

OR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO. 491h CT., CICERO, TLL. 
Utur., Ketv. Ir Pėtu. 10—9 vai. 

3147 SO. UALSTED ST., CU1CAUO 
I'aned., Sered. ir SubaL 2—9 vai.

Vyčių organizacijų, kuri ke
lia lietuvių vardų. Sustiprinus 

Buvo pažymėta, kad trokas organizacijų, būtų galima ir 
užmiršo atvažiuoti paimti Šv. i“ Vyčio” turinį pagerinti, pa- 
Kazimiero Akademijos orkest-Įdaryti kad ir savaitraštį 100% 
ros mergaites po viso apvai- ; lietuviškų. Anglų kalboje ga- 
kščiojimo. Bet tas neteisybė, Įima būtų išleisti mėnraštį, 
nes aš pats nuvežiau mergai- per kurį svetimtaučiai būtų 
tęs, Rengimo Komitetas neiš- Į supažindinami su Lietuva ir 

bei

po kaucija, po apskričio glo
ba; apskritys paskirs du ka
sos globėju.

kalas, rust. — E. Srioginaitė, 
korespondentai: J. Andrišiū- 
nas ir Al. Jonušas; narių tva-

LIETUVIAI DAKTARAI:

organizacijoms

Dėdė Šnipas

reikalavo leidinio, kad trekui Į lietuvių 
būtų galima privažiuoti prie vadais.
Soldiers Eield. Aš visaip mė
ginau nuo pat vienuoliktos iš ---------------- -
ryto iki trečios vai. popiet Iš L. VYČIŲ CHICAGOS

įvažiuoti ir paimti mergai-
;s, bet policija neleido, nes 

ieturėjau raštu leidimo.
Po trečios valandos popiet 

turėjau nutraukti visų veiki- -^P^hiities

J APSKR. • DAINOS” CHO
RO VEIKIMO

Birž. 5 d. L. V. Cbicagos 
‘Dainos” choro

m, ir važiuoti į darių. Bet Tar.vl’“ laik6 "n-P"*** sus- 
u,an „aprašius Antanas Lorc W St sil,lulio bute> 2150 So'papr
ncas per didelį vargų įstengė 
prie mergaičių prieiti, nuvežė choro ir Apskričiu valdybos 
joms jų drabužius ir paėmė bcl atstovui. Kalbėta aPle P™' 
mm jų orkestrus instrumentus, '"'M clloro 'elkmių.
o Jos paskui savo keliais iŠsi- K“P»rt“‘ «l»r ”<*»«> tatai, ">•’ 
skirstė. iš praeitų metų yra daug ne-

Per garsiakalbius Pasauli- .““'varKylų dalykų^, 
nėję Parodoje buvo skelbia-Į Ateinantiems metams nušla
ma ir prašoma, kad kas nors tyla chorui programas, būtent

Jloyne Avė. Tarybų sudaro

sirodė, kad nei vieno iš to ko- zono pradžioj, prieš adventų 
miteto narių nebuvo, nes nie-įstatys scenoj operetę su šo
kas neatėjo. Įkiais ir, kitų, uždarymui se

Juozas Shimkus, zono apie pabaigų balandžio
2012 Canalport Avė.. — koncertų taip pat su So- 

Cbicago, 111. kiais. Be to, choras turi kvie
timų su operete “O! Dakta- 

jre”! Reikės ji pakartoti, nes 
veikalus gražus. Skriauda bū
tų chorui sykį atlošus padėti 
į šalį.

Choro rėmėjų mokestis ki
tiems metams numažintus, bū
tent $3 ir $5. Už $3 rėmėjai 
gaus vienų bilietų į visus cho
ro vakarus, o už $5 du bilie
tu.

Metiniame choro sus-nie nu-

Trys asmenys Įgalioti krei- rkytojai: sopranų — O. Pet-
ptis prie choro vedėjo Juozo rauskaitė, altų — E. Kairytė,
Saulio, kad ir ateinantį sezo
nų apsiimtų chorų vesti ir 
pradėtų ruoštis prie choro va
karų.

tenorų — A. Mazeliauskas, 
bassų — L. Tenzis. Narių tva
rkytojai padeda raštininkei na 
rius “sučekiuoti” nesilankan-

G R A B ORIAI:
j . . 1

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABOEIUS
Patarnauju laldotuveae kuoplgtaustii. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti
Tel. Canai 2615 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, III.
TEL. CICERO 5827

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 1

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chieairo. Tll

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi- _  Jį
me Išlaidų užlaikymui MHMIkS 
skyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburo Avenue

J. F. KADŽIUS į
Ine.

LIĖTlYVIŲ graborius 
Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau j 

Moderniška koplyčia dykai.
6C8 U. IStli St. Tel. tanai 0174

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai
4830 W1ŪST 15th STREET 

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

.......................... - - ~ -............... ...

TEL. REPUBLIC 8340

T«t. LdCbAtKlTK »Ub1
DR. A. RACKUS

OIUIIOJAB, CHIRURGĄ*
X—SPINDULIAI
3061 W. 43rd St. 

i Prie Archer Ava netoli KadUe/
Valandoa. nuo I Ik) I »al vakaro
■aredomla Ir nMMtoiaia paga)

■u tarties

Tel. LA1AY EITE 7850

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

HEMLOCK 8181

DR. V. S. NARES
iNaryaucitae)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
8418 Weet Marąuette Road

VALANDOS:
• Iki 18 ryio 7 iki 9 vakare 

lltarn. ir Ketv. vak. pagal sutari, 
Rea. (488 a. MAPLBWOOD j ve

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

X Iškilmingai baigės Misi
jos, kurias laikė niisijoli. Al
fonsas Maria, C. P., nuo geg.
28 iki birž. 11 d. Žmonės mi
sijas lankė gausiai ir naudo
josi Dievo malonėmis.

Gaila, kad misijonorio no-
įas sutverti Šv. Vardo dr-jų j tarta surengti chorui draugiš- 
■ —— ■ -----  kų vakarėlį — partv, bet ka-

KAZIMIERAS
ARTIŠAUSKAS

Mirt birže li'o 12 d.. 1933 tn„ 
12 vai. dienų, pusės umžiiius. 
Kilo iš Šiaulių apskričio. Trin
čių pu.ru p. Amerikoje Išgyveno 
20 melų.

Paliko dideliame niili'udliuo 
pusseserę p. Guličknę, jų šei
mynų ir gimines, draugus ir 
pažystamus; o l.ietuvojc brolj 
Juozapų.

laiidotuvėmls rūpinusi šeimy
na I Talgauskių.

Kunus puAarvotus 1223 So. 
COtli Ct., Cicero. Lafdotuvė* )- 
vyks penktadienį. birželio 16 
d., Iš namų X vai. bus atlydė
tas J šv. Antano parapijos ba
žnyčių, kurtoje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtus į 
ši. Kazimiero kupinės.

Nuoširdžiai' kviečiame visus 
gimines, druugus-ges tr pužys- 
tiiinus-lnas dalyvuuti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: l'iisscsepė, Ae.'feiyna. 
‘Ūminės. Draugai lt* Pažy-tami.

Irfililol avėtus patarnauja grn- 
torius J. F. Eudefkls. Telefo
nas lu,rds 1741.

SIMON M. SAUDAS
GRABORIUH IR BAI-KAMCOTOJAM 

I’aturnuvlnius geras tr nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

TeL Lafayette 8472

J. Liulevičius
Ura bortus 

ir
Halsam uoto Jas

Patarnauja Chl- 
oagoje ir aplelln- 
k«Jo.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

44M Archer Are.

I. J.ZOLP
ORABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ

VBDtJAK
1646 WEST 46th STREET 

Tai. Boolavard 8248—8418

Tai. CICERO >84

SYREWICZE
GRABORIUR

Lkldotuvėma pilnas batarnarlmaa 
nuima! ui Jis.88 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R. ROtb Av«l. Tll.

‘DRAUGO’ DIDYSIS PIKNIKAS
LIEPOS 9, 1933

BIRUTES DARŽE

Renltrusl Lietuvių GmlHirial Clilvagnje
; Čia pigesnės kui'uos, nes daugiau prityrimo.

Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškns. ištikimas 
patarnavimas visuomet prieinamas už 

NAUJĄ žemesni; KAINĄ.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 

dyku.i*. Nulludinio valandoje nepamirškite 
mus pašaukti. REPI'ltLIC H340, musų 

patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5310 SO. KEDKIE 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 W. Decker

(Licensed Ernbalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

3RIŲ |S IGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
“Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų j 

namuti ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didiiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, Bežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
telkia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvio 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniikos Koply&oe 
Dėl Šermenų. Palaukite BUDBIKJ pirm negu kreip. 
Utie kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ ORABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1748

PHONE GROVEHILL 4017
Valandos: 8-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais Ir sekmad. ausltarna

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvi* Gydytojas ir Chirurgu

• BIS 80. WESTERN A V E. 
Chicago, UI.

Boulerard 7588
Ree. Hemlock 7(11

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 1# ryto iki 8 vakare

Rea. Vlctory 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-1: nuo 6:20-8:88 
UR MAKUfcKIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau | erdvesne Ir pstoceaut 

vieta
4326 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų b
nuo S Iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 18 iki 11
____ Pbons BOULKVA.RD 8481

DR. VAITUSH, OPT.

Office Pbone 
Proepeot 1828

TeL Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIS .
Vai: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak 

“6*:*naiL4766t * Office: 4459 S. California Avė
Ree. and Offlca

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago 
OFVICK HOURfl:

8 to 4 and 7 to 8 P 88 
Bunday by Appotntment

DR. M. T. STTUKOL’IS• <• 
Gydytojas ir Chirurgas 1 
4645 So. Ashland Avė.

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

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

' Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ
arti 47 Ih slieet 

Vai.: nuo 8 iki h vukur-
Seredoj pagal sutarti

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įlesnpliuų, kuris 
esti pnezustltu gaivus skaudėjimu, 
svaigimu, akių apluuu'uib. nurvuulu- 
mu, skaudamų ašių kUrštj. Atitai
sau tiuiiipų regyslę ir tolimų re- 
gystę.

fiirrngiu teisingai akinius visuose 
alsiukūuuusu, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speciulė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėliomla pagal sutarti.

Daugeliu auduk.mų aaye atitaiso
mos bs akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnes, uegu buvo. Alus* ksuios 
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECLALI8'rA8

Ofisas į'r Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

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

Nedėiiotnls: nuo 10 Iki 12

TeL Canai <121

DR. G. I. BLC..ULiw
D E N 1 '

2201 W. Cciii.oA Load
(Kampas t 

▼•landos* N :c v
Nuo ■ ik- • akar-
Here.,i -~b

Nedėlioję pagal uutartj

įsi. Ofiso Ir Rhl Uroveblll 8817 
I 8917 S. Waabtenaw Ava

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAI IR CHIRURUAk 

2488 VVest Marųuetts Road
Vai.; 8-4 Ir 7-8 vaa. Ketv. s-xi ryte 

Nedėlloj susitarus

Phone Ganai 6122

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Ceimak Road
Valandos. 1—S Ir 7—8 vak. 

Sereduiuls ir nedeliomis pagal sutart 
K EZ1DENC1JA.

6631 S. California Avė. 
Telefonas Jlepablic 7868

Tel. Canai 0267 Rus. l’rospect 6669

DR. P. Z. Z ALATORiS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Kuzirieniija bi>uo su. Artosiaii Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAtS

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

Phone Hemlock 7828

DR. T. OUNDULIS
všjjxxūj.u> IR CHIRURGAM

4142 AKCHEB AVENUE 
Cei V irginig ū03b

Tel. Grovehill 1393

DR.A.L.YUŠKA |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

tik susitarus
2422 W. 3LLKULETTE ROAD

Į V A I ROS DAKTARAI:
Ree. Pbone 

Englevrood (641
Offlee Phone 

VVentvorth 8.088

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 110

▼ai.: 2-4 Ir 7-8 vai. vakare

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

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

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

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

|j Phone Ganai 0523

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Dflovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai., ryto buo 18—18 nuo I—-4 po 

pietų: 7—1:80 vai. vakare 
Nedėliomis 10 Iki 18 

Telefonas Midway 2880

Office; ReS.:
Victory 2284 Iloverly 0881

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYHICIAN AND 8URGEON 
3046 Wentworth Avenue

Vai.: 8 to 4 Ir 7 to 8 P. M. 
Ketv. ' Ir gf-kmad. pūgai sutarti 
Ryto vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj

Chlcago, III.
Phone: Hemlook 8788

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas lįst Street

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

OR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Pluza 320C
VALANDOS:

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

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISS1G,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 MKl'l H NEŽ.HRINT 

KAIP U2HISENfe.HTSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS VILA 
Spėriališkal gydo llgaa pilvo, plaučių. Itikatų Ir pūslės, užnuodlllmą kran- 
Jo. odos, llgaa, žaladoa, reumutlamą, galvon akeusni.ia. akauamua nuga
roje. koeėjlmi), grrklėa skaudėjimą ir paslaptingas llgaa. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis jurna gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tukatunčlue ligonių. Ištari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kaadle nuo 10 valandoa ryto Iki 1 
valandai Ir nuo I—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 vai. 

4200 WK8T 280 kw"*pea Koeler Avė. Tel. Uraarford U78

pu.ru


RYTU PENNSYLVANIJOS ŽINIOS
MT. CARMEL. PA.

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
Raulo, jo pasiuntinio — Vin
cas Bražinskas, Prano, gydy
tojo sūnaus — Juozas Žilins
kas, Ūkininko ir jo sūnaus — 
Ignas Vaivada ir Jurgis Kaz
lauskas, Žydo — Jonas Juodis, 
Dvynų — lliginas Balinskas, 
Laurynas Raulinaitis, Kazio, 
laikraščių nešidtojo— Bronius

LIETUVOS GENERALIO 
KONSULO P. ŽADEI- 
KIO, KALBA, PASA

KYTA ĮTEIKIANT MO
TINAI M. GYRILEI 

ORDINĄ

iose parapijinėse' niokvklo 
glohodanios apie 7,000 
čių, pačios pasiekdamos skai
čių iki 350. Stebėtina pažan
ga. Jos turi vienų kitą moky
klą net pačioje Lietuvoje, ku

rioje nuo nepi’iklausomybės 
paskelbimo laiko 191S metais, 

’apšvietos plėtimas padarė mi- 1

prxn»'a b
I

yklose, 1 į|fT||L/|ĮĮ VATAI IVII' A ' i;»-;lb’o" katalikai ’ptišlžada tą stis džiaugtis turint' kliteį/ *
vaiku-1 LlLIUily lUUALIRy (laikraštį visomis išgalėmis re- kuris taip ikrai darbavosi Diu-

■■ GUOS SEIMAS NEW
PHILADELPH1JOJ BIR

ŽELIO 4,1933

uiti ir platinti.
5. Kadangi girtuoklybė vedu

mūsų išeiviją prie didžiausių 
kūno jr dvasios, šeimos ir vi

suomenės nelaimių, seimas nu
tarė kreipti i tą dalyką daug

Lietuvių katalikų akcijos dėmesio ir kelti kiekvieno ka- 
Hžinišką progresą, nes Lietu- ^imo nutarimai ir rezoliuci- tnliko dvasioje supratimą, kad 
[vos Vyriausybės rūpesčiu ten .los labai gerai paveikė ne tik jis pats saugotųsi ir kitų ne

Ketvirtadienis, birS. 15, .1933

ivo ir žmonių gerovei.

| Sekmadienį, i 1 valandą pats 
pralotas laikys iškilmingąsias 
Mišias. Asistuos kun. Vilius 
Kviecinskas ir kun. Leopoldas 
Vaitiekaitis, pasijonistai. Pra
lotas Juozapas Nfiliauskas, ftv. 
Petro ir Povilo bažnyčios kle-

PALACE TEATRE

Nors Palaee Teatras yra su 
rengęs didelius ir įdomius pro 
gramus interesuoti atsilankan
čius į Pasaulinę Parodą, ta
čiau šią savaitę, pradedant 
pepktądienj, birželio 16, bus 
didžiausias iš visų surengimų.

8 aktu World’s Fair “(’ar-
• . . bonas Durvea Pa sakvs pa-1 nival ot Fun” duoda progą

: prieita prie visuotino ir pri- 1 tos npvlinkės lietuvius, bet vestų į tas pražūtingas Kirtuo 'n)()ks|a „lokvkloJ virS Pusoi Simto aktori’J paro-
verstino mokslinimo sistemos. į visą visuomenę, nes nnglų kas išgali. . i.__ I <lvti savo gabumus ir lalen-

I Kiekvieno didelio darbo pra spauda labai plačiai apie tai 
Lietuviai, apleidę savo Tė- džia yra sunki. Nelengva bu-,ra^‘ Priimtos svarbios rezo- kiaušius depresijos laikus, ku 

Dereškevičius, Dr. Persono —[vyną Lietuvą prieškariniais vo ir seserų Kazimieriečių mo- Uncijos, vpa.e anglių kasyklų rjajs daug mūsų brolių lietu-1'. 
Jonas Piščikas. Visi aštunto-1 laikais ir atvykę čia Ameri- kytojavimo darbo pradžia, klausiniu, buvo pasiųstos J. A. vių dejuoja nuo vargo ir l,a

6. Kadangi gyvename sun-1
orkestrą ir parapijos

kon, negalės iki gyvi, užmirš- vieno kun. Staniukyno pasta- Vaisi, prezidentui, senatorių- ,jOi sejnias daro rezoliuciją:

choras, 
giedor.

Prie to paveiksluose rodys 
!“('ocktail Hour,” veikalas pilI
nas triukšmingumo, kaip kad 
vardas pareiškia.

prof. Pociaus vedamas 
mišias.

2 valandą popiet, parapijos 
svetainėje, prie 32- Place ir 
Auburn Avenue, bus bankie- 
tas J. M. pralotą pagerbti. Vi
si yra prašomi kuo skaitlin
giausiai atsilankyti ir pager
bti jubiliatą. Kad kas ir ne
gavo kvietimų, širdingai kvje 
čiami atsilankyti.

jo skyriaus mokiniai.
3. Mažyčių gabumai — * G tų cariškos Rusijos valdy-jngų ir gerų norų buvo per- ms» gubernatoriui Pincliot. steigti labdarybės skyrius ve-

skyrius. nio metodų, kurie buvo prak- niaža. Daug daugiau būtų bu- Gurbo ministeriui (Secretary darnus ypač Šv. Vincento n
4. Arkliukai — 3. skyriaus tikuojami Lietuvoje. Lietu-Į vę patirta vargo, jei Šv. Ka- l^abor) ir darbininkų unijų pau|0 draugijos dvasioje, o

berniukai. vintus buvo atimtos visos lino zimiero Seserų Kongregacijos pirmininkams; į tą rezoliuci- ]<ur į,į skyrių nėra ar nebus,
5. Atvažiuoja meška — 2 svbės, jų mokyklos uždraus-1 sumanymą nebūtų parėmę to- K* atkreipė dėmesio Amerikos rūpintis šelpti pavieniai, kiek

skyriaus vaikučiai. tos, spauda panaikinta; net už kie garbingi asmens, kaip a. ,valdžiu ir atatinkamus žygius ka)| išgali.
- 5, 6 lietuviškos kalbos vartojimą a. Harrisburgo vyskupas Sba- pasižadėjo daryti, nes laiškai j - Kadangi mergaitėms i>

ir ypač Lietuvos vardo minė- nalian, ir Motina Ciri.le, I. II. pra gauti iš senatorių, Darbo ntoterims įvairios dirbtuvės
7 sky-T,mų buvo grąsinama represi- M. kongregacijos viršininkė.,niinisterio (Sec- of Labor) ir'(jU0(la ]ay)ai Ina^ atlyginimą,1I,raloto gyvenimas ir jo, vei

jomis. Žinomas Lietuvos skili- Imtų daug laiko atpasakoti, kltV žymių asmenų, kad jie' nutarta kreipti visuomenės »r ĮJ>abar^..............
kalba — ptorius, Rimša, tiksliai atvai-,l<aip daug gero yra padariusi esQ tuo reikalu susirūpinę. 'darbininkų unijos dėmesį, kad

būtų iškovota teisingas už jų 
darbą atlyginimas.

8. Dėl Ispanijos

6 Berniukų 
ir 7 skyriai.

7. Mergaičių šokis 
rius.

d n Ii us

8. Atsisveikinimo
Jonas Kazlauskas. zdavo tos tamsios gadynės pa-j Motina Cirilė seserims Kazi-

9. Tėvo Misijonieriaus J. | VP*kskJ- skulptūroje: jo pava- mierietėms. Aš nuo to susilai-
Bružiko kalbu. I(Tintoji “Lietuvos Mokykla kyšiu, betgi aš skaitau būti-

10. Kun. Dr. J. B. Končiaus 1863—1905” vaizduoja kaimie'nai reikalinga priminti du do- kalikų Akcijai duotais nuro-
kalba. tę lietuvę motiną, linus verp- knmentalinius laidymus, ku- žyniais, Pennsylvanijos lietu-

Diplomų išdalinimas. [dama, slapta mokinančią savo rie nors keliais žodžiais, bet viai katalikai, savo skaitlin

Antroji dalis, skiriama ge- 
rb. kun. Dr. J. B. Končiui iš

P ennsy  Įvairi jos Lietuvių Ka
talikų Seimo Rezoliucijos 1
Remdamiesi Šv. Tėvo Ka-

Žymes roles luošia Bebe 
Daniels, Muriel Kirkiami, 
Randolph Scott, Sidnev Black 
mor, Barry Norton, Jessie 
Ralpb, ir Marjorie Gateson.

leistuvėms.
L Miels kvietkeli — 6 sky

riaus mergaitės.
2. Darželis — 4 skyriaus 

mergaitės.
3. Linkėjimai.
5. Sudiev — daina.
Lietuvos himnas.
Šiais metais šv. Kryžiaus 

mokyklą baigė sekantieji. A. 
Bakerskifitė, L. Balčiūnas, IT. 
Balinskas, V.
Daulvtf

kūdikį lietuvišką abėcėlę.
Lietuviai, atvykę čia j lars- 

jvės šalį, tuoj ėmėsi rašto ir 
mokslo, kas jiems buvp drau
džiama gimtoje šalyje. Štai. 
New York’e 1879 metais pasj 
rodė lietuviškas laikraštis, 
“Gazieta Lietuviška;” . 1891 
metais, rodos Pittston, Pa., 
padarytas pirmas bandymas 
lietuviškos mokyklos prie vie-

, .v., parapijos. Laikui bėgant 
.čia priaugo daug lietuviško
tos

askas, V. Bražinskas, E. jaunimo, bet nebuvo mokyk- M.) didelius reikalus ir rūpe- 
ytė, M. Dembauckaitė, B. Jų, nebuvo mokytojų. Lietu- sčins, nuolat turėjo atmintyje 
škevičius, S. Bedeikiūtė, viškų parapijų mokyklų klau- tą jaunutę, ką tik sudarytą

valdžios 
žiauraus, nedoro ir neteisingo 
elgesio su Kataliku Bažnyčia 
ir jos įstaigomis ir dėl nepai
symo Šv. Tėvo perspėjimų, 
seimas išnešė griežtą protestą

Toliau bus aprašytas J. M 1 
vei-!I

neužmirškime Į 
birželio 18 d. Nevisados pasi
taiko turėti jubiliatą mūsų ta
rpe.

Taigi, pasimatysime šv. Ju
rgio parapijoje tą dieną, -as

825 STUDENTAI GAVO 
DIPLOMUS

(’hieago universiteto 82.1 
studentai gavo diplomus pra 
ėjusį antradienį.

pakankamai vaizdžiai apibu- Sarne PG’,ne> įvykusiame New 
dina Motinos Cirilės nuopel- Thiladelphijoj šių • šventųjų
nūs. Man teko susipažinti su 1933 birželio 4 8utar‘ ir reikalavimu," kad būtų grų
gerb. kun. J. B. Končiaus, da-,t,nai Pnėmė 8ias rezoliucijas. -?infa katalikų teisfs 5f pripa. 
kartinio Mt. Carinei, Pa. lie-! Į- kadangi spauda šiais lai- ž;ntas gv T-yo ka;p Kristaus 
tuvių parapijos klebono, kny- kuis yra v,ena is galingiausių vietininko autoritetas, kartu 
ga: “šv. Kazimiero Seserų Plėsti katalikiškai dva pareiguia gilią užuojautą Ts.
Kongregacija, 1907—1932.” sia1’ nutarta dėti.visas pasta- panjjos katalikams ir kūdiki
Ten, vienoje vietoje skaitome n£as’ 1<a<i kiekvieną šeimyną prisirišima Šv. Tėvui, 
paties autoriaus tokį pareiš- Pasektų nors vienas geras ka-,
kim9. talikiškas laikraštis.

“Motina Cirilė, neatsižvel
giant j savo vienuolijos (I. H.

RŠDIO
RADIJO VALANDA

Dereškev
M. Jeremičiute, J. Juodis, J. 'simas išsirišo tik tada, kada 
Kazlauskas, A. Kereckaitė, V. atsirado lietuvaičių seserų ko- 
Lucinskas, A. Makackas, E. ngregacijos. šviesios atminties 
Mareinkaitė, M. Mazurkevičiū- kunigui Staniukynui tenka pi- 
tė, A. Pangonytė, R. Pavasa- nnosios lietuvaičių seserų ko- 
rytė, J. Piščikas, J. Povilaity- j ngregacijos: šv. Kazimiero 
tė, M. Pranskevičiūtė, J. Ra- kongregacijos organizavimo 
dzevičius, A. Ramanauskas, O. garbė. Tai įvyko 1907 metais: 
Ramanauskaitė, K. Raulinai- Mt. Carmel, Pa., trys lietuvai
tis, L Raulinaitis, J. Rutkau- Į tės seserys, Marija, Immacn- 
skas, V. Šierantyte, A. Stepu- luta ir C'oneepta, buvo pirmo- 
levičius, A. Stildaitis, A. Ta-. sios pionierės. Nuo to laiko 
mulionis, Tg. Vaivada ir J. Ži-[ praėjo jau 25 metai. Ir kągi 
Jinskas. mes matom: seserų Kazimie-

riečių kongregacija turi pui
kią mokyklą; Šv. Kazimiero 
Akademija Čikagoje, veda ten 
šv. Kryžiaus modernišką li
goninę ir 14 parapijinių mo-

(Šv. Kazimiero) kongregaci
ją. .Tai rūpi asmeniškai net 
nuvykti ir suteikti jaunoms 
Šv. Kazimiero sesutėms moti
niškus patarimus.”

Toje pat Dr. Končiaus kny-

2. Kadangi jnes gyvename 
organizacijų laikais, tai nedo
vanotina, jai nors vienas ka
talikas lietuvis pasiliktų ne
priklausąs nors vienai katuli-

i kiškai organizacijai ir sąjun
gai, nutarta plėsti organizacinį 
veikimą.

3. Kadangi jaunimui gręsia 
ištautėjimo pavojus, nutarta

CH1CAGOJE
SV. JURGIO PARAPIJA 

RENGIASI PAMINĖTI 
PRALOTO KRUŠO SI
DABRINĮ KUNIGYS

TĖS JUBILIEJŲ

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo, Seredos į'r Pėtnyfios 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergio Ir Subatos 

Vakarais 7 Iki 9 
Telefonas Republic 9600

Parsiduoda restaurantas ar

ba paieškai! pusininko ar pu- 
sininkės. Biznis senas prie 
dviejų dirbtuvių.

2701 West 35 h St.

Skaitvkite ir platinkite 
dienraštį “Draugę” ii 
remkite vi«»is tuos pro
fesionalus ir biznienUS. , kyklų Čikagoje ir apylinkėse, 
kurie garsinasi jame. I o bendrai jos mokytojauja 25-

WOOD

Hollywood Sound Stage at A Centuiyof ProfTMS- 
being built by Rosenthal, Cornell ft Dwy®r* p,ans by 
Holabird and Root. Recording eųuipment by Burton 
Holmes Films, Ine. Tecbnical direction by R. C. A. 

Institutes, Chicago.

‘DRAUGO’ DIDYSIS PIKNIKAS
LIEPOS e, 1933

BIRUTES DARŽE

Pereitą sekmadienį vėl bu
vo dvi puikios radijo progra
mos iš stoties WCEL: 8 vai. 
ryto ir 1 vai. popiet. Jas lei- 

^lo Jos. F. Budriko radijo ir 
'rakandų krautuvė, 3417 So 
TTalsted st.

i Buvo transliuojamos dainos 
žymiausių mūsų dainininkų:

I Kipro Petrausko, Juozo Bab- 
i ravičiaus, Dolskio ir kitų. 
Taipgi rinktina muzika irgi 
teikė daug malonumo. Ne tik 
lietuviai, bet ir daugelis sve-

---------- timtaučių klausosi ir gėrisi
Sekmadienį, birželio 18, J. Budriko radijo programomis. 

M. pralotas Krušas minės dvi-į Kitos Budriko krautuvės Va- 
griebtis visų galimų priemo- dešimts penkis metus darbuo- dijo programos būna ketvirta- 
uių tą ištautėjimą sustabdyti |tės Viešpaties vynvne. Todėl dieniu vakarais nuo 7:30 iŠ 

goję mes randame Vyskupo įr jaunimui kvėpti per spau-Įvisi parapijonvs deda pasta- stoties WHFC, 1420 kil. 
Sbanalian laišką, rasytą;dą, mokyklas, organizacijas ir ngų, kad pagerbus savo kle-;

(1908) Motinai Cirilei, apie 'pasikalbėjimus lietuvybės dva,boną. Dvidešimts penki metai | 
seserų Kazimieriečių prasidė
jusį veikimą Mt. Carmel, Pa., 
kuriame randame šiuos reikš-

Išsirenduoja keturių kamba
rių flatas ir garadžius. Ren- 
da pigi.

K. PETRULIS 

946 West 31st PI.
Kaimynas

sfą ir prisirišimą prie mūsų j kunigystės luome yra ilgas; SKAITYKITE IR PLATIN 
kalbos, papročių ir lietuvių laikas. Taigi yra tikra prieža-l KITĘ “DRAUGĄ” 
tautos.

4. Tuo remdamasis seimas 
jau dabar išnešė konkrečią re-

mingus žodžius:
“Tikiuosi, kad ši nauja į-

staiga, Tamstos pradėta, ug-Įzoliuciją kreiptis į Seserų Rū
dyta, apsaugota ir pirmyn pa-[zitnieriecių Vienuolyno vyres- 
stumėta, sulauks musų pasiti-: nvbę, kad leistų mergaitėms 
kejirną ir bus tvirtove lietu- Sodalietėms atatinkamą laik- 
vių žmonėms jų tikėjime ir jų [ - - -
naujoje žemėje.” Lietuvos sostinės Vilniaus į

Lietuvos Vyriausybė, įver-[kūrėjo, 3-čiojo laipsnio orde-
tindama seserų Kazimieriečių ną.

'darbą Amerikos lietuvių tar-j Lietuvos Ministeris Vašing- 
pe, taipgi aukštai įvertina Mo tone, ponas Balutis, prašė ma 
tinos Cirilės tikrai motinišką nęs pareikšti jo apgailestavi 
globą ir moralinę paramą taip mą, kad jis asmeniškai nega- 
gausiai jos suteiktų seserims Įėjo dalyvauti šioje iškilmėje 
Kazimierietėms. Kaipo ženklą ir delegavo mane. Lietuvos 
to įvertinimo, Lietuvos Vy- Vyriausybės pavedamas, turiu 
riausyhė nutarė suteikti Moti- garbės Tamstai įteikti minėto 
nai Cirilei L. D. K. Gedimino, ordeno ženklus.

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 ui 
galionų.

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

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviikui

BONUS

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pi'-

? įaustas kainas. Pašaukit Lafayetts• <0
J. OKSAS 

2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Lalsrėe Bonus, Pirmus Mor
dvius, Namus. Fermas ir Blsnlus vi
sose valstijose. Talpd 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 FINANCE GI
6755 S. Western Avenue

Chtcaro. III.
Tai. OROVEHILL !•«»

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Jūsy PARANKUMU IR SAUGUMO
Parduodame American Express kompanijos Money

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

UNIVERSAL M0RT6A6E & INVESTMENT CO.
3320 S. HALSTED STREET 

Yards 5215

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AOIMTURA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINO CMIJ PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STB. TeL LATAYETTE 1083

Phone CANAL 4114 FIRST CLA88 WORK

JULIUS J. STORGUL
OVFRH/ACLING and REPAIRINO 

Plnmblnr — Heatlng — Sewera<p — Oa« Wnrk 
CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET CHICAGO, ILLINOIS
furnl4M*d on n»<pirM 

No Job too larra — No Job ton smatl

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliaunioa Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausios 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
8LERIS $795 P. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 P. 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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