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Kalbama apie konferencijos nutraukimą
PRANCŪZIJA NORĖTŲ BALSO KARO 

SKOLŲ KLAUSIMU
Vengrija nori Vokietiją su 

Austrija sutaikinti
HITLERIS GRĄS9NA NUO TĖVŲ 

ATIMTI VAIKUS

AR KONFERENCIJA BUS 
NUTRAUKTA?

SIEKIAMA TAIKOS

mes upėje, Anglijoj, su Kovai Henley regata.

SV. VINCENTO a PAULO DRAUGUOS 
ŠVENTE KAUNE

LONDONAS, birž. 19. — 
Ekonominėje konferencijoje 
tarp delegatų eina kalbos a- 
pie konferencijos nutraukimų. 
Sakoma, pirmiau reikalinga 
didžiųjų ,valstybių| pinigus sta 
bilizuoti ir tik paskui konfe
rencijų atnaujinti. Girdi, be pi 
nigų stabilizavimo darbas kon 
ferencijoje neįmanomas.

Yra žinoma,1 kad už konfe
rencijos nutraukimų daugiau
sia Prancūzija dirba.

KAUNAS (per paštų). — 
Šv, Vincento a Paulo draugi
jos šimto metų sukaktuvės 

i Kaune buvo minimos per Šeš
tines. Ta proga buvo minimas 
ir -draugijos įkūrėjas Fr. Oza- 
namas.

Bazilikoje 9 yal. 30 min. bu
vo atlaikytos pamaldos, o U

Princet.ono universiteto studentų irklininkų kuopa praktikuoja. Ji stos į lenktynes Tha- In*n- pamokslą®, ku-

NUMATOMAS SU EURO
PA SANTYKIŲ SUIRIMAS

NORĖTŲ BALSO SKOLŲ 
KLAUSIMU LIETUVOJE

HITLERIS GRASINA

ERFURT, Vokietija, birž. 
19. — Vaka^čia sakydamas 
prakalbų kancleris Hitleris 
pareiškė, kad tie tėvai, kurie 
savo vaikų neauklės fašistiš
kai, savo vaikų neteks. 'Vaikai 
bus) iš jų atimti ir pačios vals 
tvbės germanizavimo (fašiz
mo dvasioje auklėjami.

PLIENO ŠALMO ORGANI
ZACIJA PANAIKINTA

KARALIAUČIUS, birž. 
19. — Rytų Prūsijoj vyriausy
bė panaikino plieno šalmo (ka 
ro veteranų)! organizaciji).

NEDARBAS PRANCŪZIJO| 
MAŽĖJA

PARYŽIUS, birž.į 19. -
Birželio mėn. 10 d. Prancūzi-I
joj buvo 271,000 bedarbių, ar- 
ba 5,000 bedarbių mažiau kaip 
kad prieš savaitę. )

MATTERN NERANDAMAS 
J -----------------------------------

NOME, AJaska, birž: 19. — 
Bolševikai, japonai ir ameri
kiečiai visur ieško! iš Sibiro, I
skridusio į Alaskų amerikie
čio lakūno Mattern. Iki Siūlai 
apie jo likimų nieko nežinoma.

KANADOS STUDENTŲ 
SKAIČIUS

0TTAWA, Ont., birž. 20.— 
Visuose Kanados universite
tuose yra 43,143 studentai.!

PANAIKINO EMBARGO
BERLiNAS, birž. 19. -Vo

kietijos vyriausybė panaikino 
latvių sviestui embargo.

VIENA, birž. 19. — Ven
grijos premjeras Goemboes 
lankėsi Berlyne. Bando Vokie 
tijų sutaikinti su Austrija. Jis 
pranešė 'Vokietijos! kancleriui,
kad jei Vokietija ekonomijai WASHTI'č')TON, biri. 19.- 
apana Au.trij.-,, yra baimės, Nepapraatai sllnkiai Tykrta e.
pastarojon gali grįžti Haps- konomjng konferencija Lon- 
burgų dinastija. Kaip Vengri- d()n(. Europoa valatvbes ndgia 
ja, taip. Hitleris toj nepagei
dauja.

KAUNE STEIGS AMERI
KOS LIETUVIŲ DRAUGIJĄ

CENTRO PARTIJA 
PERORGANIZUOJAMA

WASHINGTON, birž. 19.— 
J. Valstybių! vyriausybė laiko
si nusistatymo, kad kuris kraš
tas užtraukia karo skolų mo- 

J. Valstybių sumanymus, sta- kėjimų, su tuo negali būt ve
to šioms nuosavus planus ir damos derybos karo!skolų ma- 

' reikalavimus. J. Valstybių de žinimo klausimu.
I.legaci ja.kiekvienam žingsny | Prancūzija per du pusme- 
j susiduria su naujomis kliūti- £įug nemokėjo skolų. Tačiau

Kaune gyvenančių* Ameri
kos lietuvių (Lietuvos ir U. S. 
A. piliečių) grupės iniciatyva, 
prieš kurį laikų buvo sušauk
tas susirinkimas — arbatėlė,

, rj transliavo per radijų. 17 
vai. Kauno Metropolijos kuni- 

l gi) seminarijos salėje buvo iš- 
. kilmingas posėdis. Preziciu- 
I mų sudarė Arkivvsk. Metropo 
■litas)J. Skvireckas, švietimo 
J ministeris K. Šakenis, p. Šake 
uienė, prel. Šaulys, prel. Gri- 

' gaitis ir sem. rektorius kan. 
Penkauskas. I minėjimų žmo
nių prisirinko pilnutėlė didžio 
ji kunigų, seminarijos salė.

|mis. Į ekonominius klausimus vakar Prancūzijog ambasadų-1 kuri*,ne dalyvavo apie< 25 A-
BERLYNAS (per paštų).

Vokietijos katalikų politinė kuritJ Europa, kaip sak„8ii 
centro partija perorganizuoja-' galj||ti jau atk,dti 
ma, kad atsikračius negeisti- 1
nais elementais, ir kad’ prisi- | Prez. Rooseveltas turi gerus 
taikius prie naujos valstybėje norus ir pasiryžimus, kad grų-

nuolat įveliavos karo skolos, 
ne-

CH1CAGOJE

tvarkos.

Centro partijos priešaky y- 
ra buvusia kancleris H. Bru- 
ening.

KOVOJA SU POLICIJA

PARYŽIUS, birž. 19. —
Arti Amiens norėta iš varžy
tinių parduoti) ūkininkų gyvu
lius dėl mokesčių nemokėji
mo. Apie pora tūkstančių ūki 
ninku puolė atvykusius valdi
ninkus. Kiek palaukus ūkinin
kai susikovė su< policija. Yra 
daug sužeistų.

žinti pasauliui gerovę ir užtik 
rinti ramybę. Bet jeit Europos 
valstybės ir toliau 'tuos pasi
ryžimus griaus, nieko kita ne
liks, kaip tik J. Valstybėms 
apleisti tųlEuropos sukurį, su 
Europa nutraukti santykius ir 

Įtik vien nuosavu kraštu rūpin 
tis.

Prez. Rooseveltas deda pas
tangas, pagelbėti Europai eko
nominiam jos pasitvarkyme. 
Jei tos pastangos neduos rei
kalingų pasekmių, už, tai bus 
Europa kalta.

liūs skolų klausimu^ lankėsi 
valstybės departamente. Sako 
ma, jis klausė, kada J. Valsty
bės pakvies Pranoūzijų į dery 
bas. , .

Nėra žinoma, kas jam į tai 
atsakyta. Nė jis pats nepasa
ko. J

IR VĖL PREZIDENTU 
IŠRINKTAS

ST. LOUIS, Mo., (per pas
tų). — Katalikų Ligoninių sų 
jungos J. Valstybėse įvyku
siam metiniam suvažiavime 
organizacijos'prezidentu ir vėl 
išrinktas kun. A. M. Schwita-__ .M. Zla, St. Louis universiteto me- 
dikalinės mokyklos dekanas.

inerikos lietuviai. Čia buvo ap 
tartas tarp Amerikos lietuvių 
glaudesnio susipažinimo ir 
kultūrinio bendradarbiavimo 
reikalas. Per šį pasikalbėjimą 
paaiškėjo, kad Kaune gyvena 
api.iĮlOOO Amerikos lietuvių, o 
iš viso Lietuvoje Amerikos lie 
tuvių priskaitoma 3,000. Buvo 
konstantuota, kad nors ir dide 
lis Amerikos lietuvių skaičius 
gyvena tėvynėje, tačiau jia iš 
siskirstę, mažai) vieni su ant
rais susipažinę, ir dėl to nega 
Ii būti palaikomas glaudesnis 
kontaktas su lietuvių organi
zacijomis Amerikoje. Šiai 
spragai^ užpildyti ir sudaryti

TURI JRODYTI KAD 
DIRBO

parkųVakarinių Chicagos' 
boardas neturi pinigų.
4,400 darbininkų nemokėta at-įti 
lyginimas per 20 mėnesių. Šie 
darbininkai reikalauja atlygi
nimo. '

Meno dalį išpildė studentų 
ateitininkų ir kunigų seminari 
jos chorai. Centro valdybos 
pirm. prof. kun. St. Csoris 
darė pranešimų apie labdary
bę JJetuvoje. Tų dariu) ypatin 
gai remia Arkivvsk. Metropo 
litas, visi Lietuvos Vyskupai 
ir pasaulinė' vyriausybė. Drau 
gija dabar turi 131 skyrių, iš
laiko 40 senelių prieglaudų su 
900 žmonių, 7 vaikų prieglau
das, 4 pradžios’ mokyklas, 18 
vaikų darželių ir teikia pašal
pų 3,655 asmenims. 1931 me
tais draugija turėjo 500,000 iš
laidų. 1932 m. — 600,000, o 
šiemet apie 700,000. Panevėžy 
30 geradarių draugijai dirba 
be jokio atlyginimo.

Prof. Eretas laikė j»askaitų 
i apie Fr. Ozanamų.

AUTOMOBILININKAI
SKUNDŽIAS

Keli automobilininkai skun
džias, kad Evergreen Parko 
policija ne tik be reikalo va
žiuojančius automobilininkus 
sulaiko, bet dar ir muša, jei

Apie mėginama prieš tai protestuo

TURI DIDELI PELNĄ

Chicagos apylinkėse yra pie 
no perviršius. Pieno kompani
jos pigiai pienų perka'ir bran 
gini parduoda. Daro didelį pel 
nų ir vis dejuoja.

Apie tai praneša legislatū- 
ros atstovas McCarthy.

KINAMS GRĘSIA 
POTVYNIS

ŠANCHAJUS, birž. 19. — 
Jangtze kloniui gręsia didelis 
potvynis. 1931 metų| potvyny 
tenai dešimtys tūkstančių žmo 
nių žuvo. x

SAN SEBASTIAN, birž. 
20. —(Šių Ispanijos dalį ištiko 
baisi audra. Dideli nuostoliai 
padaryta.

PAGONAI DIKTUOJA 
MOTERIMS MADAS

RAST ST. LOUIS, III. (per 
paštų). — Baigiant mokslo 
metus Šv. Teresės akademijoj 
Belleville vyskupas H. Alth- 
off| sakydamas pamokslų pa
reiškė, kad moterims madas 
gamina supagonėję 
moterys.

MILIJONINKAS PALEIS
TAS

ST. PAUL, Minrt., birž.,119. 
Pagrobtas milijonininkas Wm. 
Hamm paleistas. Nepasakoma, 
kiek pagrobėjams užmokėta. 
Jie reikalavo 100,000 dolerių.

KUR IŠLAIDOS MAŽI
NAMOS

FARGO, N. D., birž. 19.1 — 
North Dakotos valstybė savo 
išlaidas 60 nuošimčių suma
žino.

vyrai ir

SMITH GAUS TEISIŲ 
DAKTARO LAIPSNI

N|EW ,Y0RK, birž. 19. — 
Harvardo universitetas sutei
kia Al Smithui teisių daktaro 
laipsnį. Tokius pat laipsnius 
jis yra gavęs! iš Dublino ir Co 

llumbia universitetų. Al Smith 
nėra lankęs kolegijos.

Vyskupas sakė, kad jam ap
keliaujant vyskupijų, teko ma
tyti moterų, kurios neprideran 
čiai apsirėdžiusios ir su tais 
parėdais jos negali Dievo na
mų lankyti.

Mados priklauso nuo pačių 
moterų nusistatymo. Jei krik
ščionės moterys reikalautų kri 
kščioniškų ir dorų parėdų, ma 
dų gamintojai turėtų prie to 
taikintis.

KONSEKRUOTAS FILIPI
NAMS VYSKUPAS

NEW YORK, birž. 20. —
Šv. IgnatijauR bažnyčioje va
kar kun. J. T. G. Hayes, jėzu
itas nusijonierius, konsekruo
tas vyskupu. Naujas vysku
pas skirtas Filipinų saloms.

WEIMAR, Vokietija, birž, 
19. — Thuringijog gubernato
rius paskelbė įsakymų gyven- 
tojama.| Liepia jiems būti “ne 
pakenčiamais* į visa tai, kas 
nėra fašistiška, kas vra Hit- 
lerio vyriausybei priešingo.

Boardas nusprendė, kad 
kiekvienas tų darbininkų fak
tais įrodytų, kad jis tikrai dir 
bo ir atlyginimų pelnė. Šie 
darbininkai yra senojo boardo 
priimti irlnaujarn boardui neži 
noma jų praeitis.

palankias sąlygas susiburti 
Lietuvoje gyvenantiems Ame-! KREIPIAS J VYRIAUSYBĘ 
likos lietuviams, buvo išrink
ta komisija, kuri paruošė “A- 
merikos lietuvių dr-jos Lietu
voje” įstatus. Nesenai įvyku
siame susirinkime) dr-jos įsta
tai buvo perskaityti ir susi
rinkimo dalyvių vienbalsiai 
priimti. Šios dr-jos steigėjais 
'pasirašė: dr. Puskunigis, dr.
Pilka, ponios — Čerienė, Po
cienė ir Kubilienė. Netrukus 
“Amerikos lietvių dr-jos Lie
tuvoje” įstatai bus įteikti 
Kauno m. ir apskr. viršininkui 
patvirtinti.

Geležinkelininkų organizaci
jos nusprendėjkreiptis į kraš
to vyriausybę, kad sukoneveik 
ti kompanijų planus, t kuriais 
norima darbininkams atlygini 
mų. mažinti. Geležinkelininkai 
pareiškia, kad atlyginimas tu
ri būt didinamas,/ ne mažina
mas.

PABĖGO KALINYS

MAŽINS SKOLAS

Prie žemėn ūkio ministeri
jos sudaryta komisija iš že
mės ūkio viceministerio, žemės 
tvarkymo, žemės ūkio depart. 
direktorių, finansų ministeri
jos ir žemės ūkio rūmų atsto
vų, kurie atsižiūrint į dabar
tinę ūkininkų būklę, peržiūrės 
melioracijos skolas. Numato
ma apie 75 nuoš. skolų pavers 
ti pašalpomis.

Iš apskrities kalėjimo pabė
go pasitikimas kalinys, S. Mi- 
ller, 18 m. amž., kurs buvo nu 
baustas vienerius metus kalė- 
ti.l

UŽ GAZOLINO VOGIMĄ
Areštuota keli Cbicago 

miesto darbininkai už gazoli
no vogimų.

Angliška spauda praneša, 
kad šių savaitę Chicagoj įvy
ks 47 įvairūs suvažiavimai. 
Tūkstančiai delegatų atvyks.

TIK VIENI EKVOJIMAI

Chicagos viešųjų mokyklų 
boardo prezidentas J. B. Mc- 
Cahey ramia/kad per 18 metų 
mokyklų boardai išeikvojo 132 
milijonus dolerių.

MIRĖ GAILESTINGUMO 
SESUO

Šv. Patriko vienuolyne, 2303 
Mavpole avė., mirė gailestin
gumo sesuo Mary Patricia, ku 
ri 50 metų išvuvo vienuole.

KNYGA APIE ŽYDŲ 
PERSEKIOJIMUS

NEW YORK, birž. 19. —
Šio krašto žydų veikėjai nus
prendė išleisti “baltųjųkny
gų apie žydų 
Vokietijoj.

persekiojimus

ORO STOVIS
CHICAOO IR APYLINKĖS 

— šiandien taip pat saulėta 
ir šilta. Vakar popiet tempe
ratūra buvo pakilus iki 95 L I

X
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DIENOS KLAUSIMAI

VIETOJE SUSIRŪPINIMAS

Lietuvos katalikų spaudoj gana dažnai 
pastebima rimto susirūpinimo bolševizmo į- 
siguiejimu. Dėl to “M. L.” yra rašoma:

Spaudoje dažnai tenka skaityti, kaip 
žiauriai jau šešiolikti metai bolševiuno yra 
kankinama rusų tauta. Tariau bolševizmas 
Musijo j nerimsta. Jis yra skleidžiamas ir ki
tuose kraštuose, pavyzdžiui: Ispanijoj, Vo
kietijoj, Amerikoj, Belgijoj ir kitur. Mūsų 
tėvynė Lietuva Rusijai yra artimiausias kai
mynas. Nenuostabu, kad bolševikai savo sla
ptą agitacijų skleidžia ir Lietuvoje. Juk laik-

tikrųjų yra. Kų esame skaitę spaudoje apie 
bolševizmų, papasakosime ir kitiems. Duoki
me kitiems savus laikraščius skaityti, nuro
dydami ypatingai skaitytinus straipsnius.

Labai patartina perskaityti, ne senai 
spaudoje pasirodžiusi knygutė: Bottevismas 
Europos teisme. Tai yra advokato Aubert’o 
kalba Lozannos (Šveicarijoj) teisme. Gynė
jas advok. Aubert’as savo kalboje nušvietė 

Rusijos bolševizmų praktikoje (tikrovėje). 
O, kokie žiaurūs, baisūs ir kruvini bedieviš
kojo bolševizmo darbai!...

Gyvu ir spaustu žodžiu veikime prie bol
ševizmų ir laisvamanybę, nušviesdami kruvi
nuosius bolševizmo ir tamsiuosius laisvama- 
nvbės darbus. Šutomi ypač turi būti susirū
pinusios kat/ organizacijos ir jų nariai. Tai 
bus vienas iš svarbiausių šių laikų pasau
liečių apaštalavimo darbų!...

Juk tiesa, kad permaža mes, katalikai 
iki šiol pareiškėme veiklumo prieš besiple
čiančių mūsų tautoje bolševikijų'. Taip per 
mažai mes kovojame su pražūtingiausiu 20- 
ojo šimtmečio slibinu — bolševizmu. Tat lai
kas rimtai tuomi susirūpinti ir darbų pradė
ti — prieš bolševizmų, ir jo talkininkę lais' 
vamanybę!... Kad 20-ojo šimtmečio slibinas 
neprarytų Lietuvos!...

PASTABĖLĖS

Depresija skaudžiai palietė visas 'gyveni
mo sritis. Palietė ji ir spaudų. Kai kurie mū
sų, lietuvių, laikraščiai žymiai sumažėjo. Štai, 
pranešama, kad Brooklyno liberalų “Vieny
bė”, ligšiol ėjusi net tris kartus į savaitę, 

naščiuose ne retai tenka skaityti žinios apie j virsta savaitraščiu 
komunistų, dažniausia žydų tautybės, nutei
aiuius kalėti.

Lietuvoje atsiranda ir tokių srovių, ku
rios viešai veikdamos, demoralizuoja (tvir
kina) mūsų tautų, šakio jų tikėjime, puola 
Bažnyčių ir skleidžia laisvamanybę. 1919 m. 
Uolševikų komisaras žydas Joffe (vėliau nu
sižudęs) yra pasakęs: “Bolševikai, okupavę 
rytų Lietuvos dalį, negalėjo joje išsilaikyti 
tarp kitko todėl, kad Lietuvos žmonės yra 
stipriai prisirišę prie tikėjimu ir Bažnyčios; 
tat pirmiausia reikalinga esu* žmonės atšal
dyti nuo tikėjimo.” Šio amato griebėsi mūsų 
laisvamaniai. Puldami tikėjimų, ypač katali
kybę, jie pasitarnauja bolševikams.

— Kas iš to seka?
— Iš to seka tai, kad visi susipratę ka

talikai turi kovoti prieš bolševizmų bei jo 
bendradarbius.

Žinoma, kalbant apie katalikų kovų su 
bolševizmu ir bedievybe, reikia suprasti ne 
ginkluotų, bet kultūrinę kovų krikščioniškos 
meilės ir kat. veikimo kovų. Tokia idėjinė 
kova pasitarnaus ne tik tikėjimo, Bažnyčios, 
bet ir tautos bei valstybės gerovės reikalams. 
Nes tikėjimas yra tvirčiausias doros pagrin
das, o dora — tautos gerovės bei tvirtybės 
pamatas.

Kovoje su bolševizmu reikalinga žmo
nėms nušviesti bolievizmo veidas koks jis iš

P. Gudas

1833 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)

Muzika grojo, visi buvo linksmi. Kai 
kurie laivai netuivjo garinių mašinų, tai 
į juos buvo įkinkyti arkliau Kai visi lai
vai buvo t\ arkoj, tai signalų davus jie 
pasijudino ir ėmė plaukti. Minios ėmė 
klykti ir šaukti ir ceremonijos prasidėjo. 
Likusieji žmonės ant kranto sėdo į veži
mus, kokie tik pasitaikė. Netilpnsieji J 
vežimus buvo išrikiuoti ir signalui davus 
ėmė maršuoti. Maršavo Archer vieškeliu, 
kurs kų tik buvo užbaigtas taisyti iki 
Loėkpert. Laivai, vežimai ir pėstininkai 
sustojo prie Canalport. Čia laivo prakal
bos ir minių džiūgavimai. Pagalios pulk. 
Archer paėmė lofietų ir kuštelėjo Žemę. 
Minais Tižiu u gsm ingai sušuko, lyg jų sva
jonės būtų jau išsipiblžiusios.

Bet tik prasidėjo kanalo kasimas, kai 
užėjo blogi laikui. Užsidarė Įlankai, pra
puolė pinigai, žemės vertybg nupnoiė, dir
btuvės užsidarė, kanalo dalbai sustojo.

SVEKATA - LftHtfS ŠALTINIS
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, Ilk

AKMENYS TULŽIES 
PORUtJE

Akmenų arba, kaip dauge
lis lietuvių dabar vadina, “go- 
lstonų” atsiradimas tulžies 
pūslėje ir jos takuose nema
žai prikamuoja savo aukas ir 
jų sveikatų iščiulpia. Priešas 
tys, vedančios prie šios ligos, 
yra: kroniškas tulžies pūslės 
uždegimas, tulžies sutirštėji- 
mas, kas trukdo tulžies pūs
lės liuosų' išsituštinimų, gi už
silaikiusi tulžis ilgesniam lai
kui pūslėje duoda progos ak
mens branduoliui užsimegsti.
Padaugėjimas taip vadinamo gonį apima karštis, jis vemia 
cholesterol kraujuje taipgi tu-! ir smarkiai prakaituoja, ši

per tų laikų žymiai pakirsti 
savo aukos sveikatų. Tokie li
goniai, paprastai, turi sukie
tintus vidurius.

Kuomet akmenys j>asiliuo- 
suoja ir įeina j tulžies ište
kėjimo takų — dūdelę vadi
namų cystic duct, tada ligo
nis pergyvena nepaprastai di
delį, aštrų skausmų, kurs dau
giau ar mažiau tęsiasi nuo
latos, tik protarpiais ant tiek 
padidėja, kad ligonis iš skaus
mo alpsta. Iš tiesiosios prie
šakinės pusės veriantis kaip 
striela skausmas pereina link i

Skirtumas tarp dviejų garvežių. Pirmasis šių laikų, 93 
pėdų ilgumo ir antrasis — pirmutinis garvežys Burlingtono 
geležinkelio. Abu išstatyti Pasaulinėje Parodoje, Chicagoje.

tiesiojo peties ir nugaros. Li-! slė* uždegimas ir daugybės nesilaikymus tinkamo valgio.
kitų ligų.

Maisto atžvilgiu, ligonis ga-

Dėl nemalonaus kvapo, ku- 
! ris paeina nuo kokios nors

ri prasmės. Ši medžiaga žy- kankynė gali tęstis keletu va- jį turėti nemaža palengvini-’ reikia la^ai švariai uz-
n»iai pasidaugina laike nėštu
mo. Moterys, susilaukusios vie 
no ar daugiau kūdikių yra la
biau linkusios prie šios ligos. 
Nenuostabu todėl, kad mote
rys kenčia nuo šios ligos dau
giau, negu vyrai. Jeigu paim
sime 100 tokių ligonių, jų tar
pe rasime 75 moterų, o 25 vy
rų. Dėvėjimas korsetų, vidu
rių nukritimas, stoka išsinia-

“V-bę” privedė prie savaitraščio ne vien 
depresija. Buvo ir daugiau priežasčių. Pas
taruoju laiku dažnai mainėsi jos redaktoriai 
ir administratoriai. Rėmėjai pasidalino į 
“smetonininkus”, ir “voldemarininkus” ir 
dar kitokius. Žymi skaitytojų dauguma pa
sipiktino redaktorių nusistatymu remti vadi
namuosius “nezaleŽRinkus”, kurie yra nauju |
v v , j < *1 • _ • _ * f »šašu ant Amerikos visuomenės kūno.

landų arba keletu dienų, sa- nw valydamas paprastai pri-j’ai1?*. burn* dantis ir 
vaitę ar daugiau. »ruožtus ‘valgius, pasisaugojant žuvb .klta’P gaJmia Pnel,tl pnc
’ Užsikimšus tulžies dūdelei, kiaušinių, kepenų, inkstų, j J °Jin~'J Pahe ‘h el 1»OIUis 

. . ... , ,v. .... iT*er silpnas ir pats negali pakartais kjla staigus tulžies vairių saldžių pyragaičių ir J . , . . ..... -* . , . , • , , i- i • • daryti, tas kitų turi būti jampūslės uždegimas, dėl ko ne- riebalų. \ andens gėrimas nuo j
“kartų, ji trūksta? . 6 iki 8 stiklų per dienų turi pa "•' a’ .

Jeigu akmuo užkliūva toje(but praktikuojama.
vietoje, kur tulžies ir. kepenų 
dūdelės susijungia, be staigaus 
ir begalinio skausmo ir kitų‘kat<)S “tovio 
aukščiau minėtų simptomų, |

j lonus kvapas paeina nuo ne- 
Yaistai skiriami sulig kiek- -švarų dantų. Dantų apaugimas 

'' j vieno ligonio reikalo ir jo svei- įturi būti dentisto nuimtas; ka
iliais paeina nuo pūvančių da-

nkštymo, valgymas daugiau i ligonį aptraukia gelta ir jo 
negu reikia, sukietinti vidų- kepenys žymiai padidėja, 
risi taipgi duoda progos atsi- j Akmenų atsiradimas ar už- 
rasti akmenims tulžies pūslė- fcliuvimas bendroje tulžies dfl- 
je. Daugiausiai nuo šios ligos’Joje (conunon Bile duct) gali 
kenčia tarp 40 ir 50 metų am- dalinai arba visiškai užkimšti

NEMALONUS BURNOS 
KVAPAS

ntų, ypač tuomet, kada tarp 
jų susirenka valgio dalelių. 
Valgio dalelės dažnai įsigau
na į liežuvėlių plyšelius, ir 
ten pūdamos, veda prie nema
lonaus iš burnos kvapo.

Pyorrhoa, arba toji padėtis,Šiandien daug rašoma, ypa-
žiaus žmonės. Bet senesnio ar 
jaunesnio amžiaus žmonės 
taipgi nuo jos nėra liuosi.

Akmenų skaičius yra įvai
rus. Gali būt vienas, du ar 
daugiau. Dažniausiai jų

šių dūdų. Tada didesnio laip
snio gelta aptraukia ligonį ir 
ji tęsiasi apie metus, o net ir 
ilgiau laiko..

tingai laikraščių skelbimuose,. kurioje pūliai atsiranda dan- 
apie nemalonų burnos kvapų, tų šaknyse, dažnai būna pric-
Tai nemalonus dalykas. Mes 
paprastai nesame linkę kalbė-

žastini nemalonaus kvapo ir 
jei greit negydoma, einama 
prie pavojingų pasėkų.

Jei nerandama jokios ma-
Kad atgauti sveikatų, šios apje nemalonus dalykus, bet

vra rūšies ligoniams ar anksčiau, gįg palinkimas, kartais, per 
kelios dešimtys, o kartais ga-'ar vėliau tenka susidurti su toli nueina. Protingi žmonės ' lomos priežasties, ir jei nėra 
li būt net keli šimtai. operacija. Ir jeigu ji yra pu-1nesipriešina nemaloniems gin- jokios ligos, dažnai atranda-

Ligonio nusiskundimas yra ^aroina anbs<'’1111 visados yra'čurns, jei iš jų galima tikėtis nia, kad nemalonus kvapas pn- 
Lietuvai. Jie šlykščiai koliojo visus tuos ir įvairus, žiūrint kurioje vieto- Atidėliojimas gali li i fcofcįos naudos.
net rykščių siūlė, kurie nerėmė Lietuvos tau-> je ir kokioje padėty-randasi a,p nitsl P111*1 ’* a<

akmenvs. -hau jani nfra galybės ope-

“V-bės” leidėjai ir redaktoriai skaitė 
save kažkokiais lyg ir “patentuotais patrio
tais”. Kas nerėmė jų laisvamaniškos politi
kos, tas buvo neištikimas nei lietuviams, nei

lininkų jjartijos politikos. Laisvam krašte, 
Laisvę mylintiems žmonėms toks keistas laik- Kuomet akmenvs vra tul-
rašČio nusistatymas negalėjo patikti. Tos tai žies pūslėje, ligonis dažniau-'
priežastys “V-bę” ir privedė prie savaitroš- šiai skundžiasi jaučius sunku-• i . .. \ , ... džia gyventi.cio. !n?ų ir pilnumų žemiau kruti-

Lietuvos laikraščiai praneša, kad naujo
ji Vytauto Universiteto vadovybė suspenda
vo studentų atstovybę dėl kažkokių “nesu-

nės. Ypač po valgio jaučiama

racijų atlaikyti. O be opera 
cijos tokiam ligoniui tenka 
kankintis iki jam gamta lei-

Ypatingo dėmesio reikia >

eina nuo vidurių suirimo. Tas 
yra, kada viduriai nesuvirški
na tinkamai valgio, atsiranda 
viduriuose visokios rūgštys ir 
viduriai nedirba taip kaip tu
rėtų dirbti.

Gale, nemalonus kvapas iš 
burnos gali būti ir dėl tos 
priežasties, kurios nelabai no
rima ir minėti, vienok kuri v- 
ra svarbiausia priežastis ir pa 
prastas prasižengimas, ir tai 
yra, persivalgymas. Kada žino 
gus valgo daugiau, negu jo 
kūnas reikalauja, užtektinai

(Tęsinys 3 pusi.)

Padėtis, nuo kurios beveik 
kiekvienas kada nors gyveni
me nukenčia kad ir trumpam 
laikui, bet kartais ir dažnai, 
tai nemalonus kvapas iš bur
nos, kuris vadinamas halito- 
sis.

Žiūrint į šį dalykų matome 
net keturias jo priežastis.

Visų pirmiausia, nesveikas 
ir nešvarus burnos ir nosies 
storis; antra, kai kurios plau

vidurių išpūtimas ir nemalo-,kreipti į burnos švarų: šva
rumas, kurs palengvėja Ilgo- riai užlaikyti ir prižiūrėti da

ntis, jei vra reikalo juos už
taisyti arba ištraukti; suge- 
dusiems tonsilams neturi būt

niui riaugėjant arba, nusivė-
sipratinių” ir Lietuvos vyriausybė vienų stu-1mus, visai pranyksta, bet tik
dentų ateitininkų ir vienų varpininkų uždarė 
trims mėnesiams į kalėjimų. Vadinasi, tauti
ninkų vyriausybė vis dar nesiliauja be jokio 
reikalo persekioti sau nepatinkamus žmones.

Darbininkai liko be darbo. Bizniai ėmė 
liankrutuoli. Tas žinoma dėjosi ne vien 
Uhicagoj, o visoj šalyje.

Kaip atėjo depresija

Šiais depresijos metais įdomu suži
noti apie anų laikų depresijų ir kaip ji 
atėjo.

Anų laikų prezidentas Jackson sto
vėjo už tai, .kud steigtus! valstybiniai 
bankai. Jo sumanymas ir buvo vykina
mas. Į tuos bankus valdžia dėjo savo 
pinigus ir bankai turėjo teisę savo pi
nigus leisti.

Chicago j pirmas bankas buvo įsteig
tas 1835 metais prie La Šalie ir So.. Water 
gatvių. Varė nepaprastai gerų biznį. Vie
na firma per kai kurį laikų kasdien de- 
pozitdodavo po $700 dienoj. Tai buvo lai
kas, kada spekuliacija žeme buvo pačia
me įsisiūbavime.

Paskolos tada buvo lengvai teikia
mos, žemės kainos kilo. Net atsargūs žmo
nės viską rizikavo, kad tik greit pralobti. 
Cbicagoj tada buvo apie 4,000 žmonių, o 
viena firma per 10 mėnesių žemės trans

tnm, kad vėl sugrįšti, kuomet
ligonis pavalgys. Šis nemalo-j vietos žmogaus koserėje, nes 
numas gali tęstis kelis, b net tai yra ligos perų lizdai ifho čių ligos; trečia, alkoholio ir 
ir vienų-kitų dešimtį metų ir kurių nekartų kįla tulžies pū- j tabako vartojimas; ketvirta,

akcijų padarė už $1,800,000. O tai buvo 
tik maža dalis visų transakcijų.

Daug žemės turėjo valdžia ir jų par
davinėjo. Už gautus pinigus valdžia at
mokėjo visas savo skolas ir dar ižde liko 
$50,000,000. Tie pinigai buvo depozituoti 
valstybiniuose bankuose. Valdžia paskui 
sumanė su tais pinigais pradėti viešas 
darbus. Todėl iš valstybinių bankų parei
kalavo grųžinti depozitus. Ir reikalavo, 
kad depozitai būtų grųžinti auksu arba 
sidabru. Šitiek pinigų išimti iš bankų ir 
grųžinti W*sbingtoBo vyriausybės rzdan 
buvo ne juokai. Bet tai dar ne viskuo. 
Kongresas 1836 metais uždraudė bankams 
teisti savo pinigus ne padengtus auksą. 
Tuo pačiu aktu padarė beverčiais ir jau 
išleistus tų Imnkų popierinius pinigus. To
kiu būdu krizis prasidėjo ir tižėjo baisi 
depresija, kuri metams slenkant vis didė
jo ir vis į didesnį vargę >4ūmė žmones.

Kova ra depresij*
Chicago, kuri virte virė visokiais vei

kimais, depresijai užėjus, visai apmirė. 
Ateivybė sustojo. Darbai prie kanalo ap
sistojo. Grilkelių statyba* sulaikyta. Spe-

kulentai išlakstė į visas puses, kaip žiur
kės iš skęstančio laivo. lieteliai ištuštė
jo, gatvės buvo apmirusios. Bizniai išny
ko, kaip dūmai. Keturi tūkstančiai gy
ventojų po keturių metų energingo vei
kimo pasijuto besu savo laimės ir malo
nių svajonių griuvėsiuose.

Illinois valstybėje gyventojų tada bu
vo apie 1,000,000, o skolų buvo $6,000,- 
000. Kad atmokėti skolų nuošimčius, tai 
reikėjo imti aukštus mokesčius. Nors že
mė tik dali savo pirmykštės vertės tetu
rėjo, bet mokesčiai senoviškai buvo imami. 
Daugeliui nuosavybės liko tik todėl, kad 
neatsirado pirkėjų už taksas.
\ Taip dalykams susipainiojus, žmonė
se kilo reikalavimas, kad valdžia atsiža
dėtų skeliu Tame dalyke buvo šaukiami 
masmitiagai. Minios, žinomo, pritardavo. 
Bet kitų medalio pusę parodė William B. 
Ogrien, pirmutinis Chieųgos majoras. Ji
sai Chicagos žmonėms padarė šitokį pa
reiškimų:

“Nėra didesnės nelaimės, kaip prara
dimas gero vardo. Miestui arba valstybei 
nėra didesnės dėmės, kaip atsisakymus

atmokėti užtrauktas paskolas. Nepadary
kite tokios negarbės sau ir mūsų miestui. 
Atminkite, kad daugelis tvirtovių atšilai- 
kė per įgulos drųsų paslėpti savo silp
nybes. Kantriai belaukiant sunkūs laikui 
praeina. Turtų netekę, gulime atsigriebti 
darbštumu ir kantrybe, bet užsitraukta 
negarbė yra kliūtis savigarbai ir žmonių 
pasitikėjimui. Aš praradau savo turtus 
kartu su jumis, bet viliuosi aš nieko kit
ko nepraradau, kaip pinigus.”

Šitie majoro žodžiai nebuvo balsas 
tyruose. Minios majorui pritarė ir atguvo 
nupuolusį ūpų.

Be majoro Cbicagoj atsirado daugiau 
drųsių vadų, kurie turėjo vilties į gėrės 
nę ateitį. John L. Wcntwortb buvo pir- . 
miltinis Chicagos kongresmonas Wasbiiig- 
tone. Jisai reikalavo, kad vyriausybė turi 
gerinti Chicagos uostų ir turi pagelbėti 
kanalų kasti. Bankiniame bizny didelių 
užpelnų užsitarnavo George Sinith. Kiti 
aukšto luomo žmonės išvyko fanneriauti.

(Daugiau bus)
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Redaktorius

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,

AVATERBURY, CONN.

THOMPSON, CONN,
AKTO DIENA

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
L. Draugelis, Kolegijos Direk-: met suprasite kas tai yra tė- 

Į torius kun. Dr. J. Navickas, j viškės tikroji meilė, 
i klierikas Vincas J. Šaulys, j “Atsiminę šios kelionės kil- 
j Visa taip greit įvyko, kad nų tikslą būtent: išrinkti nau- 
ĮiŠ tiesi) nebuvo galima su di- • ją Marijonų Kongregacijai va-

RINKINIAI i mergaitė, sekmadienį buvo au- 
tomohilio sužeista. Nuvesta į 

Į ligoninę, kur žaizdos apžiūrė-

Birželio 8 d. vakare į vyko į dėlėmis iškilmėmis at si sveikin-ldybą, melskite Dievą kad Jis * Crosby: K 
iškilmingas šių mokslo metų •Tuojau po šv. Mišių visi padėtų tą šventą darbą kuo kis, E. Jenušaitis, R. Kruge-

Sekantieji lietnviai-tės šią,tos ir ant rytojaus mergaitė 
savaitę baigia high school. paleista namo.

Alvta, V. Cibuls-

užbaigimas. Tarp susirinku
siųjų studentų ir mokytojų 
taipgi buvo Jo Ekscelencija 
vyskupas P. Būc.ys, M. T. C.,

Trečiadienį, šv. Juozapo ba
studentai, kurie dar nebuvo1 geriausiai atlikti ir kad pa- laite, E. Laudinskas, J. Liut-

Administratorius
JUOZAS DUBAUSKAS,

312 Highiand Avenue,
AVATERBURY, CONN.

lda labai švariai dantis užlai
kyti. Valgis visuomet turi bū
ti tinkamas ir nepersivalgyt. 
vpaė tokio valgio, kuris turi 
daug krakmolo ir cukraus. Va 
Įgyti reikia daug vaisių ir da
ržovių, ypač. salotų, tomei’ių,

si, kad ši paroda pakels Chi- 
cagą ekonomiškai ir suteiks 
daugiau darbų. Bet praėjo jau 
kelios savaitės ir nieko gero
dar net neužuodžiama.

« • ♦
Kaip į parodos sritį priiini-

žnyčioj įvyko laidotuvės J. salierų, ir tam panašių. Rei- nėjo darbininkus, tai popieros
išvažiavę pirm negu visi eks-’sisektų išrinkti gerus žmones, kevičius, J. Mačiulis, B. Sa-įKankelio, kuris mirė šeštadie- k’a gauti užtektinai oro, mie-Įgarsino kuo plačiausiai. Bet 

1 nniolis, A. Stasiūnas, J. Vii- nį iš priežasties automobilio ft° >r> .lel galima, kasdien is-štai pereitą savaitę iš tos pa- 
čauskas, A. Vaičiulionis, J. nelaimės. Ponas Kankelis bu- simaudyti. Taip darant išven- čios parodos daug darbininkų 
Jurgaitis ir B. Žukauskas; vo labai gerai žinomas lietu- g^im priežasčių, vedančių prie Įtapo atleista, o laikraščiai a- 

ateinančius Leavenworth: J. Alanskas, J. vių thrpe, o ypač draugijų ir nemalonaus kvapo ir issisan-.pie tai anei “mur-mur“. 
Arminas, I. Barzdevičius, A. bažnyčios veikime. Velionis g°sun nuo daug ligų. FLIS. | • • •

kursantai išvyko, sakau visi, kurie savo nurodymais, pamo 
nes Tėveliai Kulikauskas irkymaisirpavyzdžiuvestųvi- 

didžiai. gerb. kun. J. J. Jakai-į j)raUgeĮjs jQU pnvo anksčiau sus Marijonus nuolat arčiau 
tis, M. I. C., namų vyresnysis, susirinko prieangy-J Dievo bent per

je kad galėtų bent savo ge- šešis metus, 
rąjam direktoriui tarti savoĮ “Ekskursija taip sutvarky- 

rė Jo Ekscelencija sukalbėjęs sveikinimo žodžius ir paliuke-'ta kad teks atlankyti Lisieu\-, 
ti laimingos, .linksmos kelio-1 Liurdą, Romą ir žymesnius 
nės. Visiems atsisveikinus, a- Lietuvos miestus. Kur tik bū- 

Navickas, M. T. C., davė pje pnsį pO septynių iš ryto siu, brangieji vaikučiai, jūs 
ipą įžanginę prakalbėlę, j>o jekskursantai išvyko į New Yo-Jvis rasite vietos mano minty- 
s perskaitė mokinių per-.p^^ jg kuv pPr plačiuosius va-'je. Su Diev“.

Nuoširdžia malda studentai 
Studentai sekančiais žodžiais lvdi savo diktorių jo ilgoje

Providence’o klebonas kun. 
J. Vaitekūnas. Vakarėlį atida 
rė Jo Ekscelencija sukalbėję’ 
maldą. Pirmiausia, gerb. ko

legijos direktorius kun. Dr. 
J. Navickas, M. T. C., davė

kėlimo i aukštesnįjį sąrašą, ndenynus išplaukė į Europą. 
Po šio sekė pranešimas kas
sudaro šių metų garbės lakš
tą. Pasirodė kad aukščiausias 
lietas kas link bendrų verčių 
užima du studentu būtent: 
Stasys P. Vaičaitis, M. I. C. 
ir Antanas J. Miciūnas, M. I. 
C. Šiuodu du gavo 96 nuošim
čius dėl savo šių metų bend
ros vertės. Antra garbės vie
ta teko studentui Stasiui A- 
leksandravičiui, M. I. C, ku
ris gavo 95 nuošimčius kaipo

atsisveikino su savo 
direktorium

“Brangus kunige direktoriau:
“Skaudama širdimi mums 

tenka šiandie skirtis su Tam
sta, palydint širdingais linkė
jimais ir karštomis maldomis, 
kad Dievas laimintų Jūsų ke
lionę į Tėvų šalį.

“Kartu tenka tarti nuošir
dų ačiū už pasišventimą, už tą

kelionėje.
Vaičaitis

WATERBURY, CONN.

bendrą vertę. Trečią vietą ūžė Jniums pareikštą tėvišką mei-
mė Juozas Juodka su 93. Po,1?’ kurios’ mes žinon1’ nei8ten‘ 
šin sekė sekantieji kurie tu-!g&m tinka,nai įvertinti. Ta
rėjo lygiai po 90: Juozas Ku
previčius, M. T. C., Eduardas 
Einoris, Jonas Kaeevičius ir 
Antanas Akstinas.

Po šio buvo paskelbta kas 
užima pirmą vietą kiekviena
me skyriuje. Šeštame skyriu
je pirmą vietą užima Juozas'

čiau tai įvyko ne iš blogos va
lios — tai jaunatvės išdyku
mas. Toliau stengsimės, Die
vui padedant, Jūsų pavyzd
žiu ir patarimų vedami tobu
linti savo gyvenimo kelią.

“Tikimės, kad Jūs, nors ir 
toli nuo mūs būdamas, neuž-

L. Dambrauskas, M. I. C., pe- :mirsit savo auklėtinių savo
maldose, o mes melšime Auk
ščiausiąjį, kad atsigaivinęs sa-

. . - ai- •- t z-i ivosios tėviškės oru, atnauji-Antanas J. Miciūnas, M. I. C.. 1 , ,, v • Ar - i inęs dvasią, kuri mūsų netaktreciame — Bronius Mazukna, _____ „~„i.J....
antrame Stasys Aleksandravi

ūktame — Stasys-P. Vaičai
tis, M. I. C., ketvirtame —i

čius, M. I. C., ir pirmame — 
Juozas Juodka.

Bendrai imant praeitas mo- 
’ kslo metas puikiai pasisekė.

Po viso ko keletą žodžių 
teikėsi prabilti pats namų vy- • 
resnysis didžiai gerbiamas k u 
nigas J. J. Jakaitis. Po jo se
kė Jo Ekscelencija vyskupas 

tBūčys, kuris, iš tiesų, puikiai 
pakalbėjo. Mokiniai gausiai 
paplojo rankomis.

to ar nepagalvojimo buvo pa
laužta, laimingai grįžtumėt 
pas mus ir vėl teiktumėt tos 
dvasinės paramos, kurios mes 
savo jaunose dienose taip ret- 

i kalingi.

V . 1Bukauskaitė, J. Gudžiūnas, K. paliko žmoną Oną, tris sūnus:' 
Jurgonis, A. Kateiva, K. Ku- Martyną, inžinierių Augustą 
telis, B. Pranulis, A. Stadalius ir Jonų, kuris mokinasi inži- 
ir K. Strasdauskas; Water- nierystės Rennselear universi- 
town: K. Gružauskaitė, K. La-{tete, seserį M. Kačergienę 
bašauskas, J. Panilaitis ir A. (AVaterbury) ir Kunigundienę' 
Zanaviė.ia.

Sekmadienį Waterbury įvy
ko prrmicija kun. B. Gauron- 
sko, kuris Kunigystės Sakra
mentą priėmė šeštadienį Šv. 
Juozapo katedroj, Hartford’e. 
Primicijantui asistavo mūsų 
gerb. klebonas kun. J. Valan
tieji^, diakonu buvo kun. J. 
Balkūnas įš Brooklyn, N. Y., 
ir subdiakonu buvo mūsų vi
karas kun. J. Kazlauskas.

Kun. J. Balkūnas pasakė 
pamokslą, kuris buvo labaj į- 
spūdingas ir jautrus. Jisai iš 
Švento Rašto, Senojo ir Nau
jojo Testamento ir iš apašta
lų raštų įrodė garbingą kuni
gystės pašaukimą.

Per mišias giedojo vyrų cho: 
ras, vedamas varg. A. Alek
sio.

Po Mišių primicijantas vi
siems suteikė palaiminimą.

Antrą valandą popiet audi
torijoj buvo bankietas pager
bimui naujo kunigo. Komisi
ja, vadovaujama M. Balandie- 
nės ir Šebrinskienės, daug da-

A. Zanavičia baigė mokslus 
“maxima eum Įaudė“, tai yra 
aukščiausiu laipsniu ir tuo- 
mi tapo “valedictorian“ savo 
klesos. Už aukštus laipsnius 
matematikos moksle jisai bu
vo apdovanotas Rensselaer Po- 
lvtecbnic medaliu. Sveikina-
me.

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ
J. Puška

Lietuvos spaudoje pastebė
jau, reiškiama džiaugsmo, dėl 
Dariaus-Girėno skridimo, ati
dėjimo. Sako jiems (t. y. Lie
tuvos visokiems komitetams) 
yra daugiau progos, geriau 
prisiruošti prie iškilmingo la
kūnų sutikimo. Tai jau vien

jūs patys būtu-
(Lietuvoj) ir brolį Kazimierą niėt netikėję, jei kas būtų 
(Lietuvoj). Įsakęs, 1928-1929 m., kati po

Grabnešiai buvo nariai šv. kelil-1 inetli Amerikoje (tojejtik dėl to sutikimo, užsimoka
Stanislavo ir šv. Juozapo dr- aukso 8aly.įe) žinonė* dirbs 12 *kristi 4500 mylių P°r vamk* 

Palaidotas Kalvarijos 'alan<bJ už 1 dolerį (tai yra

Manau ir

^.Pi
kapuose.

r.yną.
Virėjas -i*4 turės darbą). Jūs bū- 

, tuinėt tą pasakotoją pavadi-

NEMALONUS BURNOS 
KVAPAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Aną dieną Cliicagoje tapo 
' areštuotas žmogus, už išdau
žomą' lango ir indų vienos mo

Bridgeporte gerb. kun. B. neišsimankština, negauna kiek fterš name. Žmogui pasakius, 
Rvbokas sekmadienį laikė sa- reikia miego ir neišpildo kitų kad toji moteris via jo uošvė.
vo primicijas. Jo tėveliai Rv- 
bokai popiet surengė savo na-

liygieniškų reikalavimų, tuo policija daugiau nereikalavo
jau pradeda atsirasti nemalo- jokių pasiaiškinimų. Hm!

muose priėmimo pietus. TS nūs kvapas. Žiūrėkime, kas
Waterbury dalyvavo Drevin- 
skas su šeima, (E Drevin- 
skienė yra kun. Rvboko se
suo), J. Barkauskai, J. Du
bauskai, A. Jenušaitienė ir A.

atsitinka. Pirmiausiai, virški-

Nekaip biznis su alum

Nors saliunčikai, vieni par
duoda alų po 5 centus stiklui, 
kiti ir užkandį dykai duoda, 
kiti vėl ką nors kitą, vistiek 
skundžiasi, kad biznis labai 
prastas. Bet kurgi nebus pra
stas. Štai pavyzdys: vienam 
bloke randasi 9 saliūnai, ne
įskaitant vaistinės, kuri Salia 
vaistų ir alų pardavinėja. O 

'gal tame bloke nėra 10 žmo-.Prieš pasaulinės parodos a , __ ______
namieji organai neišpildo sa- ebieagiečiai tikėjo- i nių kurie dirba
vo pareigi). Netinkamos ir net Į ----- ‘ -------- ■
nuodingos valgio dalys ima
mos per didelėmis dalimis ir

Melsdami Dievą palaimos rkav08» kad bankietas pavyk- 
išsiilgę lauksime dienos, kad 1 er bank’ptą gerb. klebo- 
gnlėtnmėm pasveikint kaip nas kuTb ^a'ant*eJus Pa' 
Roma pasveikino Cezarį: _Įk™tė kalbėti sekančius asme- 
Sveikas, mūsų Globėjau, lai- nls’ k,abaski Hartford,
mingai namo sugrįžęs! 

“Jūsų vaikai Kristuje“

Danisevičiūtė. Visi libkime kepenys nespėja mainyti jas 
naujam kunigėliui Rvbokui ge i tinkamas kūnui dalis. Kū- 
riausios kloties ir ilgiausių nas turi kaip nors ją atsikra- 
metų darbuotis Maine lietu-^yti, ir kada kiti išmetantieji 
viams. ,organai persidirba, ta pareiga

_____ t - puola ant plaučių, ir taip žmo-
J. AVliite, lietuvis iš Nau-lgus kvėpuodamas išduoda 

gatuck, kuris lanko New York nemalonų kvapą.
univeisitetą^, pereitą savaitę už Kada žmogus raudasi tokio- 
lošimą svaidinio rately gavo je padėty, jo energija ir vei- 
atletikos raidę (tnajor letter). ję^p^ios pajėgos sumažėja;

'----------- Į nors jis nėra tikras -ligonis,
E. Butkus, Naugatuck, jau vienok nėra sveikas ir negali 

grįžęs namon iš Syracuse uni- bnti linksmas.
versiteto vasaros atostogoms, j Bet kaip tą viską gydyti!

----------- į Žinoma, vaistai daug priklau-
E Seward, kuris pereitą so nuo priežasties. Jei burno- 

savaitę buvo automobilio su- je randasi koks nesveikumas, 
žeistas ir į ligoninę nuveŠtas, * arba nosyje ar liežuvėliuose,

J. Liesunaitį, J. MarčukaitĮ, parvestas namon ir labai reikia atsiduoti gydytojo prie

GREIČIAUSI PASAULY LAIVAI

Bremen

gydytoją M. Aukštakalnį, in-' gerai jaučias, 
žinierį J. Stiklių, A. Lauri- ----

Europa
•IENAS ~

Į LIETUVĄ
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 

Breinerhavene užtikrina patogiausią kelionę į 
LIETUVĄ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERM1N ILOYD
130 W. Randolph St., Chicaęo

žiūrai. Jei dantys ir smege
nys yra nesveikam stovy, den- 

A. Annšauskienę, 5 metų tistas turi tą atitaisyti. Rei-Vakarėlis užsibaigė po Di-I Kun. .Direktorius atslsveikin-! naitį, šerifą J. Jenušaitį, gy- 
j dytoją P. Hill, advokatą A. 
,Bronišką, aptiekorių Byron iš 

Kaip kad paukšteliui iš-, Hartford, J. Dubauską, gerb. 
skridus i oro platybes jo Hz-įvar£c A. Aleksį, kuris įdavė 
das nuolat jį atgal traukio, dovaną: nuo jaunimo, A. Jenų- 

šaltieną, kuri įdavė dovaną 
nuo susirinkusių į bankietą, 
A. Rakauską, A. Lazdauska, 
advokatą C. Balandą, kun. J.

jctoriaus kalbos Jo Ekscele- ’ 
jai sukalbėjus maldą.

Ant. rytojaus, po pusryčių 
pasigirdo visų skaitlingi atsi
sveikinimai. Bematant visas 
•namas ištuštėjo ir beveik vi- 

išskyrus Marijonus, išva-

<< 1

damas prabilo į savo 
auklėtinius: SKAITYKITE

taip mano širdį traukia ma
noji tėviškė. Nors čia jau esu 

žiavo atostogoms pas tėvus vi- įgyvenęs dvidešimtį metų ta
sai vasarai. ėiau tas traukimas iš širdies

Taip užsibaigė kiti mokslo

SI

melai. Rodos, ką tik neseniai 
pradėjom mokintis, ką tik 
pradėjom įsismaginti mokslo 
klausimuose ir štai vėl atos
togos.

Taigi, toks tur būt ir visas 
žmogaus gyvenimas.

dar neišnyko ir nei per plau-į ^azlflusk9 *r kun* J- Balku- 
ką nesusilpnėjo. Šis mano tė- Kleb. J. Valantiejus pri-
viškės atlankymas bus, be n 
liejo, jau paskutinis. Jūs, vai

davė dovaną nuo parapijos. 
Programą primargino daino-

kučiai, visi dar jauni ir ka-'nds nar>a* vietinio choro, o 
dangi lig šiol dar gal neteko La^dauskaitė šokiais.

Išleistuvės

Birželio 14 d. ankstį iš ry-

ilgesniam laikui nuo tėviškės 
atsitolinti ir gyventi svetima
me krašte, todėl dar nesate 
to patraukimo jautę. Tačiau 
kai suaugsite į vyrus ir, jeigu 
pasitaikins išvykti kur nors į

Gerbiamas primicijantas 
kun. B. Gauronskas baigė ba
nkietą tardamas širdingą pa
dėkos žodį visiems, kurie pri
sidėjo jam pagelbėti atsiekti 
savo ankštą tikslą.

Linkime kun. J. Gauronskuito iš Šv. Marijos Kolegijos Į 
išvažiavo ekskursantai į Eu- tolimą šalį, laikui bėgant ir Linkime Kun. j. uauronsKui 
rop,: didžiai gerb. Provincija- teka pajna.i tfviSkJa ilpana,, ,r aekmmgu.na.a, <la-

•In^ kun. V. Knlikauakaa. kun. traukinu Šankinu ir tik tuo-irbuot.a Knatam vynyne.

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
LAIKRAŠČIUS

“LAIVAS“, savaitinis Tėvu Marijonų žurnalas, 2334 So. 
Oakley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“DARBININKAS,“ Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Są
jungos organas, išeina dukart į savaitę. 366 W. Broad- 
way, S. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

“GARSAS“, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo 
organas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa. 
Metams $2.00.

“VYTIS,“ Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėne
sį. 4736 S. Wood St., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS,“ A. L. K. Studentų organizacijos 
žurnalas. 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00. Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

MOTERŲ DIRVA,“ A. L. R. K. Moterų Sąjungos mė
nesinis žurnalas, 2322 West 24th St., Chicago, III. Me
tams $2.00.

“DRAUGAS,” vicnlntSHs Amerikos lietuvių katalikų die
nraštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. 
Metams $6.00.

The only PACKAGED 
AMERICAN CHEESE

pasteurized

NATURAL 
FLAVOR

Švelnesnis valgyti; geras kepimui 
— Sis naujas Kraft American 
Cheese. Kraft’o ypatingai paga
mintas. Natūralūs skonis palai
kytas pakavime.

ii
Tyros, Atfkloa, Sirokas

GRAftIOg AKT*
Tro Midelis tartas

Murins valo. tralntna gairina 
be pavojaus. Jus Ją pamigsite 
Knyga “Eye Care- arba "Kya 
Boauiy” aat parTOkalavtnso.

•Co., Dpt-H. A.9B. Ofclo9«.,Chic«g*
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DIDYSIS “DRAUGO”

Įvyks Liepos-July 9,1933
e

Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.
Pradžia 11 valandą ;

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

=B*:^S£3By<

NIKAS (tu

Šiam piknikui eina j talką visų parapijų draugijos, kuopos, chorai, klubai, biznieriai, pro- 
fesijonalai, veikėjai ir kviesliai platindami tikietus ir rinkdami įvairias gražias piknikui dovanas.

Bus kumštynės, ristynė3, žaislai, virvės traukimas, gera muzika.

‘•Draugo” piknikas, tai proga sueiti su rimčiausiais žmonėmis visų kolonijų. Gera proga 
smagiai laiką praleisti jaunimui ir suaugusiems

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO C H I.C A G O J E skyr.: Vaičekauskas, Steponą l\. Alešauskas, L. i Mažeika, kaitė, A. Jagiella, A Petraitie 
viėienė, Zaruinskas, l’canieuė. i Apaštalystės Maldos dr-jos: nė, V. Trust. Šv. Kaz. Karatai

MOKSLO METŲ UŽBAI 
GIMAS MUNDELEIN 

KOLEGIJOJ

.jas šeimininkas visiškai tin
ka savo profesijai. Žmonių at
silanko kasdien vis daugiau i. . . . .ir visi labai patenkinti naujo

aibės vaistininko nuoširdžiu ir ma-Birž. 13 <1. turėjau 
matyti mokslo metų užjiaigi- ndagiu patariau imu. 
nią Mundelein kolegijoj, kuiil Apt. V. Petrauskas

i
v ra;

AKADEMIJOS R£M£JŲ 
DR-JOS XIV SEIMAS

(Tęsinys) 

Selino dalyviai:

.1. .Juškienė, .M. A- 
Tretiniuku dr-

čio -dr-jos; V. Stankus, S. Sta- 
sulis. Mokyklos mokinių rėr"’

M »t. Są-gos 20 kp.: O. Nevuly B. Zubi.-.iė 
lešauskienėtė, Baršeienė, Baliūnienė, l’a

navienė, Šriupšienė. liūnai- jos; 11. Meteišienė, Al. Karec-Į jų dr-jos: Kelienė, Kliaugi 
Tamoševičius, K. Šerpetis. Šv. ('*V Kolegijos rėmėjų 35 skyr.; kienė. Aiinistrantų dr-jos; A. Bardauskienė, Tumasoni 
Mykolo dr-jos; A. Bacevičius. T- Atroškienė, O. Bumbulienė, Venckus, P. Ruzas. ‘.Tretininkų dr-jos; A. Baltutie

:M. Rugienė, O. Kizelevičienė, 
Šv. dr-jos; V. Mačiukonis, T.

A. Deksnis, T. Mačys. Šv. R;>- -V1- Sadauskienė, L. Račkaus-
žanėiaus dr-jos: M. Kareckie- ku»m*, Al. Laurinskaitė. Sald.

i o\\n oi Bake Rėmėjų 1 |ap* Rekuvienė, A. Martin- Šir .ies \ . .Jėzaus dr-jos: .1.
-gos (i kp.; V. l’etkl,E I?- Kilkus. Tretininkų

Stroga. dr-jos: P. Milašienė, A. Žilie-
I nė, AI. Sveneiskienė, U. Norkie 

Roseland — Rėmėju 4 skv- .... ., . . * jie, (). Meneviemiie. Apast.
, liaus; Plekavičienė, E. Pleką- ., . . ,,įlipa-1  ...................... ’ y Alantos dr-jos; Rupslauskiene

prieš tris metus pastatytų ir.toigfs sius mokyklas: Engta-, skvl. . E Ogintienė, O. Jurgai- k=‘ ,'.-ki Su ir< 
modern,škui įrengta ant Slie- v. ooil lligli Seimui Chanuaey „ j(,sl.lfk,B. Kai- ?,u„.b, ' kas ,v \
ridan Bd, prie pat ežero. ,Course, Liuversity of Illinois 1.^ E Mikulaitienė, A. Mi-| ' ’

Programa prasidėjo kolegų- 1 . . kolaite, E. Ogmtaite. .Jau:
jos mergaičių orkestrą, kuri Blbiois lw- f.į,,. b. Kunipikaitė, C. Pi x ......... .  ... ,... . ................ ,
išpildė keletu sunkių-konijMi-zi. ibe“rcl‘ i'“'™'*' vičius. Moterų Kų-gos 21 kp.: vifiutf- Norvaišienė, Sidlau.i- J)a|iusk,.vjėj,.„ū,
cijų. Griežiant Ki„,sk,-Knr.'vu'st"H's''- ^JTĮs. Bartkaitė, O. Navickaitė,!^'"'- Krištolu. Katalikių Mo Ge|Ka„li,,,„-s Rudie„ė, Pilkio-
sakovv’s }*roeessional maršų, 'A^tj As 'votunus n į- Martišienė, O. SriubieaėJ ^ufco: ^’ePuliw |:-iė, Ramašauskienė, Anužienė,

m ,, m ... _ nė, Al.r Dargienė.Alanpiette Manor — Reine-1 ’ °
jų S skyr.: Prosevičienė, l’ro-
sevičiutė, Zarubienė, Zivilie- 
nė, Drul.teinienė, Dargalienė,

BRANGINTINAS
PATARIMAS

(

Karanauskienė, Brazauskienė, ££“kjX grelt ^nr-tate. jeieu jį,

..... . , . . , Įsigijęs-aptiekoriaus laipsnį —suėjo trecio meto mokines, to-1” . . 1
r i - n i i ii,- Pbarinacistical. Chemist, regi-liau seke diplomų kandidates,! ’ ”

■ - z, i- i u i • stumtas apt. (Ph. C. R. Ph.)alumnes, (»en. I akultetas iri ‘ '
.. ..... , r T-. Nenuilstamam visuomenėsgarbes svečiai, taip pat J. E.I .

.veikėjui, naujam profesijona-vvsk. B. J. Slieil, I). D.
-lai V. Petrauskui, linkime lai-

Gerb. kun. R. AI. KelleV, S. m ingos kloties ir geriausio pa- 
J., prezidentas Loyolos unive- sisekimo jo mėgiamame užsi- 
rsiteto iššaukė vardus kandi- čiuiiue.
dučių, gaunančių diplomus,1
pak\ lesdamas .J. E. vysk. B. j Ciceriečiai vėl pasižymė- 
J. Slieil įteikti diplomus. Ko-(jo Hll savo parapijos pikniku.

baigė 2S mergaites. Ka .Minios žmonių atsilankė. Šve
dą erdvios auditorijos publi- (“įanis išdalino 7 ir pusę alų 
ka aplodismentais sveikino >.j0 bačkas ir daug skanumynų 
baigusias, visos šypsojosi, pa Gražaus pelno padarė. Rap.
siekusios savo užsibrėžtąjį ti-Į_________________________
kslą.

Sprendžiant iŠ pavardžių, I 
nesimatė nei vienos lietuvai-į 
lės (gal būt, pavardės pakeį-
slos), bet kitais metais maty
sime baigiant p-lę Valeriją 
Sriubiūlę, dukterį Mato ir 
Kot. Sriubų, kurie įvertina mo 
kslo vertę, nežiūrint kokios 
išlaidos reikia padengti, lei
džiant dukterį į taip kilnią 
mokyklą.

K. Sriubienė via žvini Gice- 
ros veikėja, rimta ir malo
naus būdo moteris, Valerija 
taip pat pasižymi savo mamy
tės gražiom yjiatybėm. .Mok
ius jai labui sekasi. Baigusį 
Šv, Kaz. Akad., įstojo į .Mini- 
delein kolegiją pusiriiikduniii 
librarian — knygyninkystės 
kUrsą.

Kadangi ką tik pražydusi 
jaunystės įlietuose, pilna ener
gijos, stropiai siekia užbriež- 
to tikslo. Linkiu Valerijai pa
sisekimo ir ištvermės!

A. S-ne

NAUJAS APTIEK0RIU3

I*1ačini žinomas visuomenės 
veikėjas, Federacijos apskri
ties raštininkas, uptiekoriu.. 
Vincas Petrauskas, šiomis din 
nomis pirko Jankaūsko vais
tinę, 1446 So. 49th Court.

Vaistinė pavyzdingai veda
ma. Viduj visai naujai per
tvarkyta, kas liudija, jo^ nau-

Agotos <lr- nienč. Lietuvos Vyčių vietinės v . . ....1 Nekalto Prasidėjimo
kp.; L. Alikolaitis, Al.

K. Bartkaitė. Šv 
jos: L. Venckevičiutė, M. Tei- 
selkienė. Mergaičių Sodalici-
jos: A. Rmnšaitėy S. Rumšai-!^; ^nos dr-j,,s: h. Zeleekie- n-, q <;ubis-
lė, A. Navickaitė. Šv, Elžbie- n®’ Joneliene, P. Baldaus- tjen- ^(,,.gaį(-.įų Sodalicijos; 
tos dr-jos; A. Pukelienė, S. ^enė,.J. Tikosiutė. Mergaičių^ prei<lvtė. E. Karanauskai- 

i Nekrušienė. Šv. Kazimiero Ka Nodalieijos: E. Barisaitė, A. Narbutaite. Mokyklos
.. , Įi-alaičio dr-jos; A. Oškeliūnas.' pociutĖ N’orvaisytė. Mnis- nu>rgaj.įŲ Sodalicijos: E. Ju- 

įenas iš raugų Lietuvos Kunig. V y- trai»tų dr-jos; L. Baskis, P. j i'rn(.?at
tauto dr-jos: A. Mališauskas, Česnauskas, K. Kadžius. u>st pullaian _ ;
A. Klimas. Šv. Pranciškos Rv 18-th Street — Rėmėjų 5 s^vr . \ Strazdienė, I’ Gu-
mĮetės dr-jos: S. Kanapeckie- skyr.; B. Ahromaitė, F. Iva- 4^,,;,,,,^ (v siauzienė. .Mergai 
nė, E. Navickienė, S. Paukš- nauskienė,JL Izalienė, G. Ka Sodalieij >s: Šlažaitė, I)a- 
tienė, O. Sereikieuė, .J. Jesulai las, (). Zdanevičiutė. Jauna 1 niaUskait(- Atradimo šv. Kry 
tienė, J. Lukošienė, Alinistran mečių: Slausgalvytė, L. Bud- ;jails (||-.j()S; \. Žitkevičių, A. 
tų dr-jos: A. Dautaras, P. Bi- zaitė, II. Butrftnaitė, A. Var- Shl-as Sv juozapo 
kus. Marijos V’aikelių dr-jos: Įdauskas. šv. Onos dr-jos; O._________________________
B. Juozapavičiūtė. ! Budvidienė, L. Kliusienė.

Fed. 15 skyr.: A. Grisius. A- 
Brkigeport - Bčmčjų 2 skv pait Maldos . A Griktienėj 0. 

liaus jaunamečių: A. CudaitS, SIau5galvienėj p Lietuvinic.
S. Ežerskaitė, T. MacekaitS,; n5> A PocienS An,Hn0 Kožan.

________ i -Mačiulaitė, I*. Gedminaitė. |fiaus (lr.jog. A ,SaiMnskaitii.
p........  i Moterų Sų.goH 1 l;,l.: H. Ned- į- Allkšklllllienė, lt. I,c<kiuis emenUd Oll. G>d„ greit. maan» II.
J Virimu* I ŠaJteilienė (' Pet- .... . nlmą Ir gėlimu. Nurodymai prie vulsKun Dr K Matulaitis MIC *. ’ ’ 'kaitė. Mmistrantų dr-jos; J. tų. ei negelbės apuekininkas grąžins

. • ' ’ ' raitienė. Šv. Petronėlės dr- Į no,.i.,l> z,. , pinigus.Dorybės $1.09'• - \ * i. • • - . JBaikenfius, B. česniuicius. -------------------------------------'jorf: A. Antanavičiene, A. \ ai j. _ . ,. . Bnghton lum— Keinejucekauskiene, A. \ e-nskiene. Šv. U/AD/AK
Onos dr-jos; E. Ponaitienė, F.

Moterų
Alno-,^r y|e,.gjUy dv-jo,s: yi. Bliudžie 

maitis, J. Zekis, V. Frajeras.

spi-kų tik truput) pa.sijq- 
dinus- iv* ne esate taip t«ix-

iVtlZIUdl. Klt IK , tas kaip kad buvote plrtniaus, jeįyn
Stnekienė I •i/d-iiiskicno \lnr rul)csf‘al arba ’<oKle kiti reikalai įjj- » l H ii< , I jJZ<idll.sKl( IK . r- mažino jūsų tvirtumą, pr* i rakite / 
gairių So lalicijiis: V. Macikai-
tė. Lietuvos Vyčių 112 kp.; B.
Paliiinaitė, L. J’r isevičiutė. į1--------- .

. oaii.nos ui-jos. rMueme- žjno I)aa)tikėjii •

(i rasiiiskieiiė,

Nuga-Tone

ne, O. Rimkienė, M. Pakeltie-

jimą ir tvirtumų tuks- 
. .... . tančiams. Šis pastebėtinas TONIKAS
bailiVH'lcne. gali dabar būt nupirktas kiekvienoj 

. ; vaistlnyčloj. Mėnesinis treatmenėnsŠV. feresės dr-jos: A. Kušlei- kainuoja Vieną DolerJ. Nusiptrfciie 
butelj tuojaus — pilnai garantuotas.

nė, Čereškienė,

VA2HĖĮI | LIETUVĮ 
DĖMESIUI

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS 

KNYGAS

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be Jsvlrkštiinų. Be 
prtyersto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tani vai.taS yra

Kas mano ŠIĄ VASARĄ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpiniis 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 d. “Berenga- 
ria”, J.iepos 3 d. “Gripsliolm”, Liepos 7 d. “Ile De 
France. ’ ’

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visua 
pasaulio kraštus.Kristaus Patarimų Ke

liais $1.00
Sielos Takai Tolii.lyličn j.»!l' Vilvinicnč. I,ab<t
M i s i j o 11 i e i i a u s Užra

šai (Brolių Marijonų 
Vertimas)

Perkant visas kartu

Šias knygas galite 
” Knygyne,Draugo

b skyr.: E. Paulitmė, 0. Ru
dokienė, A. Gribienė, O. Šakų 

f. Stankiutė, J. Bi 
čiene, O. Treinauskienė, S

o , TT „ nienė, M. Stankiutė, J. Barta-Są-gos o kp.: t. (Gudiene, P. ..
Paleliunienė, J. Garuckas, J. 
Rokas Amžino Rožančiaus 
dr-jos: I’. Jenčiauskaitė, O Va 

$4.(0 snauskii nė.
$1.2.*

gauti

Junokienė; O. Kulikauskienė, 
.M. Navickienė, šv. Stanislo\o

JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkliam’s 
Vegetable Compound

dr-ins- .1 Žnl*irl>iii<l'iu l<’ Ci-i T:ilji ilnilnl mnli-ni sn.ko. Jis «r»p- ur jos. .1. z.ul.ul.msLis, I . t.u- rtna ’,1(.rvvs
cius. Šv Kaz, Karalaičio dr- «<*'"" nii<Ki„. nii«‘i«i/.ia ruiv«»» iva/,. rvuiuiHlll iii skiiiMk'-gmi). nugunis •knii<I.Jiuii>...

Nortb Side — Rėmėjų 3, jos; G. l’akeltis, R. Audreliu- '""•‘J***’"I iv. Ai.iuii.vA.vi .IcIrii nesijauti pilnai svvilui nn-
i skyriaus: M. Tamoševičienė, nas, P. Kazlauskas. Fed. 19 f*" tsl'duolcs- Kuslv|rk bu- Telefonus CANAL 7790

AGENTŪRA
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Antradienis, birželio 20, 1033 B B X P S X S

C H I C A G O I E diplomus ir dovanas už pasi- į Jmiriūtė, J. Pociūtė, R. Pet- nos jėgos, visut gyvos ener- . * 
žymėjimus moksle. ’ kiūtė, O. Mineikaitė, B. Če- gingos. Baigęs savo jausmingų

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

Komercijos dviejų metų ku
rsų baigė-šios lietuvaitės: J.IČ M PRA2 P C PARAP LP1 mylimojo klebono. Tegullo Iii rnROi Ii Oi I AVI Ali, (uįeVttS išklauso maldų paei- 1)uokaitė> O. Budžiūtė, L. Bu- nskas, P. Gedminus, J. Kelp-

BR16HT0N PARK
Misijos šv. Nekalto Prasi

dėjimo Panos Šv. bažnyčioj 
jau pasibaigė. Liko tiktai ma
lonūs atsiminimai: įspūdingi 
Tėvo Alfonso Marijos žo
džiai ir pasiryžimai kuo il
giausiai laikytis ir naudotis »
jc pamokinimais, o širdyse di
desnė meilė prie Jėzaus ir Jo 
Motinos Marijos. Taip jaučia
si parapijonys, kurie pasinau
dojo Dievo malonėmis per šias 
Misijas, kurios prasidėjo ge
gužės 28 d. ir tęsėsi per dvi 
savaites. Pirmoji savaitė bu
vo moterims, o antroji — vy
rams.

kytė, K. ljegutuitė, K. Videc- kalbų ir malonus linkėjimus, j
kis, F. Stulginskis, F. Kušini- išdalino diplomus.

Mokslo laikui pasibaigus,
nančių ii tų nekaltų krūtinių, V- Sleuagnlvytė, A. M. šus, J. Vrkanskas, A. Ortakis,- #(<wh |iai k„„
tegul suteikia kantrybe nui- b“*“* J. Butrimai!?, i P. Martinkua, .1. Bankeviėius, , (|,.,ai.,io> ka(l vaikai visl, 
h, mylimam klebonui neiti sa- Kulž“ltl'- '• K .-»• Kučinskas, .1. Damauskus, |iuos|uikiu Wlaikvtl) swa.
va kryželius su linksma mina., K; Oriiiūtė, J. Po- A. Jančauskas, J. Daugintas,
nes tarpo daug yra tokių, ku- Mineikaitė, A. Jaku-
tie nž ji užstos, visuomet pas- Zonytė. Viso 13. 
kai jį seks ir visuose reika
luose jį gelbės.

Po pamaldų, vaikučiai susi- -^broniaitis, K. Romams, A 
rinko į parapijos svetainę, Sinkevičius, O. Svei
laukė ateinant savo klebono. |kauskaitė, L. \ aitkiūtė,. O. 
•Jam durvse pasirodžius, gina-! I>a P1 skaito,
giai užgrojo mokyklos benas|G- ^onkiūtė, A. Montikaitė, 

ir po smagaus programėlio,{& Birbilaitė, A. Gedi ainy tė, 
susidedančio iš dainelių, de- ^* Astiauskaitė, O. Paulikaitė, 
klemacijų ir širdingų linkėji Lauraity tė, A. Žitkiūtė, L.
mų, mokyklos vaikučiai dar 
įteikė dovanėlių. Klebonas gra 
žiai ir širdingai jiems padė-

Pilnutėlė bažnyčia ir didelis; kojo ir, rodydamas jiems ėdi 
skaičius einančiųjų prie Šv. delį prielankumų, davė jiems 
Sakramentų džiugino ne tik-,tų dienų iš mokyklos “off’!.

A. Stučinskas. Viso 38. 
Gerb. klebonas kun. I.

čių išauklėjimo visame kame.

Al-
Aštuntųjį skyrių baigė: K- Savičius išdalino diplomus ir 

Abromaitis, K. Kukutis, J. susijaudinęs kalbėjo į baigų
sius, ragindamas, visų gyve
nimų būti katalikais ir tikrais 
lietuviais; savo tėvams būti 
tikrais vaikeliais, taip pat 

neatsitraukti nuo savo lietu
viškos parapijos, padėti jai 
gyvuoti, stojant į draugijas, 
dirbant visose srityse, nes jau

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABOKIUS
•I_r . Patarnauju laidotuvėse kuoplglausia.i misijonierių, bet ir klebo-Į Vaikučiai labai smagus issi-; Reikale meldžiu atsmaukti, o mano 
skirstė namo. W. H. Y.'no, kun. Driskos, širdį, kuris 

taip darbavosi, kad Misijos 
kuo daugiausiai naudos atneš
tų.

Birželio b d., mažieji moki-

Dr. Alfonsas Manikas buvo 
dar jaunas vaikutis, kai jo tė
vai, Juozapas ir Marijona Ma- • 

niai iš pirmojo ir antrojo sky-|Jdkai, atsikraustė į Brighton- 
riaus mūsų mokyklos pralei- Park adresu 2902 W. 40th St. 
do labai smagiai dienelę ant] Dabar jau Alfonsas baigęs 
tyro oro McKinley parke, po medicinos mokslų Loyola nni-
priežiūra juos gerai prižiūrin
čių sesučių-mokytojų. O bir-

versitete ir Interno pareigas 
Merey ligoninėj. Spėjam, kad

darba busite užganėdinti 
Tol. fanai 2618 arba 2614

2314 W. 23rd PL, Chioago

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui. 
TEL. CICERO UIT

Telefonas Tardė 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Toriu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicasro. Tll.

želio 8 d. mokiniai iš aukš- rudeny pats pradės priiminėti 1 
tesniųjų skyrių: mergaičių so- ligonis.
Galicija* Panelės Švenčiausios 
ir berniukai, kurie tarnauja 
prie altoriaus, turėjo bendrų 
išvažiavimų į Lincoln Perk,

- North Sitlėje. Per abi dienas

Dėi to susirado didesnę ii 
parankesnę vietų. Ir šių sa
vaitę Manikai persikėlė į Ma
rąuette apylinkę, adresu 3008 
W. 59th St., arti Sacramento

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet .sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Maldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

J. F. RADŽHJS
Ine.

LIETUVIŲ GRABOKIUS 
Palaidoja už $25.UU ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
A168 W. 16(11 St. ' Tel. (Janui 6174

Chicago, III.

pasitaikė oras kuo puikiau- A ve.
sius: saulutė gerokai ir mo
kinius ir sesutes apdegino prie 
įvairių žaidimų, kaip tai, “ba- 
seball”, “horse-shoes” (ųem- 
pionate hoise-shoe” pasiliko 
gerb. perdėtinė — Sesuo In- 
nocenta). Lincoln parke vai
kučiai turėjo laimės gerai pa
si irinėt i valtytėmis po priežiū
ra kun. Valančiaus ir jo bro
lio Antanėlio. Grįžtant namo, 
vaikučių veiduose spindėjo di
delis pasitenkinimas. Visi kuo 
smagiausiai laikų praleido.

Mark et park iečiai susilaukė 
dar vienos kilnios šeimynos.

M. Partietis

Birželio 13 d. mūsų gerb. 
klebonas, kun. Antanas Briš- 
ka, minėjo savo vardines. Kun. 
Briška, labai tvarkiai vesda
mas parapijos reikalus, įsigi
jo gerų vardų ir daug priete- 
lių savo jiarapijonų tarpe. Bet 
ir gražiausiame darželyje at
siranda piktžolių. Puikiausia
me medelyje atrasi supuvusių 

idjani nevertų šakų. Taip ir 
Trtisų tarpe randasi tokių, ku
rie pasirengę yra įtikėti bile 
kokiems melams; randasi to
kių, kurie per dienas ir neturi 
kito ko veikti, kaip tik žiūrė
ti per visokius šlamštus ir be
dieviškus laštus, «r nesuras 
daugiau purvų teršti klebonų. 
Nesusipratėliai nepermato,
kad tuo būdu jie teršia ir vi
sos ĮMtrapijos vardų.

Bet vienu būreliu savo pa- 
ra pi jonų gerb. klebonas gali 
labai pasidžiaugti ir pasige- 
Jėti — <tai mokyklos vaiku
čiais. Jie savo klebonų labai 
gražiai atminė jo vardo die
noje. Susirinkę bažnyčion aš
tuntų valandų per Mišias R v. 
apie kc<uri Rimtai priėmė į 
savo širdis Viešpatį Jėzų ir 
tų dvasiaį bukietų jie paau
kojo Aukščiausiajam intencija

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

TEL. REPVBLIC 8340

Ofiso: Tel. Calumet 4039 
I Kės.: to. Ucmlock <266

'| DR. a, G. RAKAUSKAS
< GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 Ir l-l vai. vak. 
Keaidemijos Ofbsus: 2tt&« W. «»tb

Valandos: 10—11 ryto 
Seredomls Ir Nedėliomls pagal sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI:

TO LAJTAYETTiS MSI

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Are. netoli Kedale)
Votondoe: nuo I Iki I vaL vakaro 
■eredomia Ir nedMiomia gagai 

sutarti •»

PHONE GROVEHLLL 1017 
Valandos: 2-4; 7-8 P. M.

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

•811 BO. WE8TBRN AVĖ. 
Cblcago, UI.

Tel. LAFAYETTE 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Bes. 2136 W. 24th St.
TEL. C AM AL 6403

Office Pbona 
Preepect 1021

Boulevard V tll 
Rm Hemlock 7001

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
’ Vai.: Nuo II ryto Iki 8 vakaro

Tel. Ofiso Boulevard 5912-14 
Rea. Victory 2243

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

Ofiso vai.: nuo 1-2: nuo 8:30-8:21 
l)It MAKGEIUO

PRANEŠIMAS
PendkėUau 1 erdvesne Ir patogeani

vlet* *1336 60. HALSTED BT.
Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų b 

nuo 8 lkL8 vakare 
Aventadieniais nuo 18 Iki 12 

Phone BOUIJEVARD 8482

DR. VAITUSH, OPT.

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1146 SO. 40U: LT., CICERO, ILL.
Utar., Kctv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
^’unud., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

uumlock am

DR, Y. S. NARES
(Maryauckas)

GYDYTOJAM IK CHIRURGAS
2421 Wat Marųuette Road 

VALANDOM:
• Iki 12 ryto: 7 Iki 8 vakare 

Utarn. Ir Ketv. vak. gagai sutarti 
Rea <45« 8. UAPLEWOOD AVĖ.

TeL Lafayette 5793

DR. A. J. JAV01Š
Ree. and offioe .Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.

2859 80 Leavitt st Qffice; 4459 & California Avė. 
Canal 0701

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYS1CLAN AND 8URGEON

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

S to 4 and 7 to I P. M. 
Bunday by Appolntment

DR. M. T. STRIKOL'IS «•
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

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

Nedėliotais pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. l’rospect 1930

Fbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
HeredoJ pagal sutartį

Nedėlioję pagal sutartį

Tel. OfiBO Ir Rea. Groveblll 0617
<917 8. Wusnteuaw Iv*

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAM IR CHIRURGAS 

2428 Weat Uorąuette Koad 
▼aL: 3-4 Ir 7-8 t«jl JLetv. 8-18 ryto 

Ne<elloj aueltorua

Phone Canal 6122
DR. S. BIE2IS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Ceiinak Road
Vala&doi: 1—• Ir 7—S vok. 

Seredomls ir uedėiiouiis pagal sutarti 
REE1DENC1JA:

6631 S. California Avė. 
Telefonas Republic 7868

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

Nors jau buvo “Drauge” 
rašyta apie mūs parapijos vai
kučių mokslo užbaigimo pro 
gramų, bet suėmus visa tai te
nka tos žinios dar papildyti.

Užbaigus visų metų darbuo
tę, tenka sesutėms mokytojo
ms širdingiausiai tarti ačiū už1 
tokį pasišventimų auklėjime 
lietuvių vaikelių. Kiekvienas 
tėvejis, mainytė gali pasige
rėti, kaip jų sūnelis, dukrelėj 
gražiai scenoje dainuoja, lo
šia ir publikų žavi.

įspūdingiausia buvo, kuomet 
scenoje pasirodė baigusiųjų !j

— kuriai reikėjo išdalinti i

Reniansd Lietinių Graborlai Cfcl,*KoJe
- Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo.

Nežiūrint kur gyvenate musų yputlftkas. Ištikimas 
patarnavimus visuomet prieinamas už 

N U JĄ 2EMESNU KAINU.
Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 

dykai*. Nulludimo valandoje nepamirškite 
mus pašaukti. REPUBLIC 8340, musų 

patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

ralengvina akių jttaupinių., kuris 
esti priežastim gaivus skaudėjimu, 
svaigimo, ūkių aptemimo, nervuolu- 
mo, skaudumų aktų kurši). Atitui- 
suu trumpų regyslų ir tolimų re- 
gystų.

Prirengiu teisingai akintus visuose 
atsitiki'uiuose, egzuminavimas duro- 
utas su elektrs, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėliomls pagal sutartį.

Daucetiu atsitikimų aays atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
plseeuėe, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

TeL Canal <131

DR. 6.1. BL0Ž1S
DKNTI8TA8

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt 8t) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo I Iki S vakare 
Berodo] pagal sutartį

Tel. Cunul 0257 Res. Prospect 6651

DR. P. Z. Z ALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 6GUu a u. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare *

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 

4142 ABCHEE AVENUE 
TeL Virgiui* 0036

klesa.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th 6t.

Tel. Monro. 8377

YeL Lafayatte
J. Lhdcvlčius

Gmborlus
Ir

Balsam uolojas
Patsj-nauįa Chl- 

eageįe ir aptelln- 
ki>-

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

UZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

▼KD*JA*
1646 WEST 46th STREET

TO Boulavara I2»»—8418

Tel. ČIOBRO 184
SYREWICZE

GRABO RIU8
lAtdotuvėnss pilnas patarnavtnsen 

fallmas už <26.88 
KOPLYČIA DYKAI

1344 & SDUi Ava. Ciaaro, Ut

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

PAVLAVK1AIMOERTAKING CO.
INCORPORATED
Henry W. Bceker

(Llcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.■

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nastebi*o publikų savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
“Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nefttt- 
rint į tai, ar jūs kų pirksit^ ar ne.

BUDKIKIS yra vienatinis lietuvių graborias, kuria 
telkia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturion Moderniškos Koplyčios 
Dii lemeną. Faisnktte 1UDIUJ pirm n«u krs»> 
ritis kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Oflaee

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

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L.YIKKA -
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

tik susitarus
2423 W. MAKUUETTE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Ree. Phone 

Englevrood <641
Office Phone 

Wentworth 1098

DR. A. R, McCRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PECLAL1STA8

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 WEfcT 35th STREET

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

Nedėliomls: nuo 10 Iki 12

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

‘ DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėk it mano iškabas.• «

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

i Phone Canal 0523

Vai.
ROOM 210

2-4 Ir 7-8 vai. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo oft'sų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJ AUSTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:20 vai. vakare 
Nedėliomls 10 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

Office:
Victory 2284

Rea.:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
, PHV8ICIAN AND 8URGEON 

3046 \Ventworth Avenue
Vai.: 2 to 4 ir 7 to 8 P. M. 

Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti 
Rytoi vai. 6v. Kryžiaus Ligoninėj

Cblcago, III.
Phone: Hemlock <788

Ofiso: Tel. Victory 6893

Bez.: Tel. Drexcl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampos 31st Street

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

DR. MADRIDE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320C
VALANDO8:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietų 
Nuo 7 Iki 8 vakare 
Medėl. nuo 10 Iki 12 dieną

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MO'l'EUC PER 26 METUS NEŽIŪRINT 

kaip LAMisEirauusioe Ir neligydomos jos yra 
FfpecIallSkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo, odos. Ilgas, žatsdas, reumatlsmą, galvos Skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite Čia Ir persitikrinkite ką jis Jums galt pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kaadle nuo 10 valandos ryto Iki 1 
valandai ir nuo 6—S valandai vakarą Nedėliomls nuo 11 ryto Iki 1 vąį. 

4206 WEST Mtk «Tn kampas Knrler Ava. TM. Omrlort fiATS
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C H IC A G O J E u'lkbtd*liėtū\*ių 'biznierių Peoples
'Fumiture Co.1 <

X Pranas Balčiūnas, West-

■ ■i ■>! • T

Iš ŠV. JURGIO PAR AP., 
BRIDGEPORT

GRAŽIAI IR IŠKILMINGAI
PAGERBĖ J. M. PRALO

TĄ M. KRUŠĄ
Praėjus} sekmadienį šv. Ju

rgio parapijos salėj buvo ne
paprastas Įvykis. Apie šeši ši
mtai žmonių (iš ftv, Jurgio 
parap., visų Chicagos koloni-

ir toliau sėkmingai skelbtų s*(^etis, sugrįžo iŠ lietuvių ko- 
Dievo žodį.

Birželio 11 d., 7:30 vai. va 
kare buvo šv. Misijų užbai
girnas ir iškilmingas atnauji- tiyna šįmet baigė A ūmos \ a
nimas Krikšto įžadų ir kitų

legijos, Thompson, Conn. La- 
bni linksmas, kad ten gerai 
sekėsi mokvtis. .Jo sesutė Ko-

rtų parapijos mokyklą. (Javo
geru prižadėjimu. Dieve duok .^iplomų.
visiems užlaikyti žinos paža- i X Panikai para-
();i< R g jpijonai biznieriai gausiai au

koja. Įžanga į daržą visiems 
l(k* Bus gera orkestrą.MODERNIŠKA VALGYKLA

SVEIKA MANIAI
Iš kun. A. Stolz o raštų lie
tuviškai parašė Kun. Antanas 
Petrauskas, M. I. C.

Ar myli Marijų? Ar nori a- 
pie Jų pasiskaityti gražią 
skaitymų? — J:i myli ir no
ri apie Jų daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti
nai pasiskaityk ką tik išėju
sių iš spaudos knygų, vardu 
‘ SVEIKA MARIJA!”

Knyga turi 200 puslapių
MOKSLO METŲ UŽBAIGA rašto, 8 didelius ant gražios 

----------- • popieros švč. Marijos ir Jė-

—fc-
Antriems, birželio 20, 1933

* n »r- T *■ * ■ 11 U1’ 11

“Neapsiimu prižiūrėti pečiaus už DU SYK 
tiek kiek kainuoja mano Gazo Šiluma”

/r

J, rY
, Jučus Sisters Restaurant.jų ir net is kitų tolimu vai- ,

stybių) susirinko pagerbti J. 3241.S°' Halsted st- >’ra ,no’ »v. Juozapo parapijoje, Su- saus paveikslus 
M d g pralotą Mvkol i Į ^ern‘ška lietuvių valgykla, mmit, III., birželio 11 d. įvyko j Knygos kaina, imant po vie- 
Krušą, kuris minėjo 25 metų NamaS * lauko ’r iS vidaUS iSkihnin«as ir jaudinantis pa- ną, 35 centai.
kunigavimo siik»b’tnvL Q«'Jb,izga’ kaiP P°reelinas- Vidu- rap. mokyklos vaikučių moks-i------- :---- —-----7Runigavimo suKaKtuves. Sau* . . . . . . . (irus ir virš metai, kai nelei•, iv- .1° erdvu ir patarnavimas grei- lo metų užbaigimas. 15 ber-i\ . . , . ’ ,buvo gtaziai išpuošta sidabru .... , . , . • . ,, ..... _ i <lo įam tinkamai darbuotis• • ..... . tas ir vikrus. Iš bet kur at naivių ir 11 mergaičių baigė1 •’ . ,mais vainikais ir vėliavomis. . .. .... ' , , , n „ Feoples Fumiture kompanijos
Komp. A. Pociaus vadovauja- v3'kw‘"'P !,vl*,al I P*™“”"? mokyklą. Daugelis » ją už P
r.,a orkestrą gyvai grojo, kva- Par^» i *» '"‘'kykla ne- mokslą gavo dovanas, o kai 
rtetui dainavo parinktas dai- aPR,vl s‘

ido jam tinkamai darbuotis
"eoples Fumiture kompanijos 
prekyboje. Sveikatai atgauti

Dabar laikas 
Renduoti 

gazo burnerį 
savo pečiai

fa

* /,

r- B-

nes, p-nia A. Pieržinskienė ir 
art. .T. Babravičius ypatingai

Kaip kitose valgyklose, taip 
ir Jučus Sisters restaurante,

gražiai padainavo solo. Mokv- galima prie valgių gauti ir a
klos mergaitės išpildė iškil
mei pritaikintus veikalėlius. 
Draugijų atstovai sveikino sa
vo vadą ir teikė jam dova
nas.

Programai gabiai vadovavo 
prof. F. Mastauskas, Federa
cijos centro pirm. Turiningai 
kalbėjo iš Pennsylvanijos at
vykęs J. M. d. g. pralotas J. 
Miliauskas, L. Simutis, “Dran 
go” red., kun. J. Paškauskas, 
Jonas Evaldas, kun. J. Skrin
kus (iš Pittsburglio), kun. A. 
Skripkus, kun. J. Valantiejus 
(iŠ Wąterbury, Conn.), Gurin- 
skas, vienas
nigas ir kun

lauš. Rep.

BUVO NELAIMĖJE

lVm. Gritenas, daugeliui ži
nomas realestatininkas, 3347 
So. Emerald avė., netikėtai 
buvo patekęs į rimtą nelaimę.

, . . • iV. Makavetskas ir išvyko įikurie gavo ir gan brangias.1 , . ?ūk j. Jis savo atsisveikinimo 
Vietos klebonas, kun. John kalboje pareiškė didelį apgai- 

F. Fuerst, išdalino atžymėji- įdavimą, kad turi apl eisti šią 
mo dovanas ir diplomus. Kun. lietuvių įstaigą, kurioj jis per; 
Stogą, svečias, pasakė vaiku- jaug metų darbavosi didžiau- 
čiams pritaikintą pamokslą.' sjame sutarime su visais į- 

lAnt galo suteiktas palaimini- ’ staigOs nariais, taipgi ir su 
Imas Šv. Sakramentu. besilankančia visuomene. Nors

Žmonių buvo pilna bažny- 'bankiete buvo graži muzika, 
Čia. Baigusieji mokslą vaikai linksmus šokiai ir pasilink- 
viešose mokyklose pro ašaras įminimai, bet sykiu maišėsi ir 
sakė: “Mes daug praradom”, liūdni tarpai, kad taip senie-

LEISK mums sujungti tavo pečių su 
guzu šią vasalą ir jis nereikalaus prie
žiūros nuo to laiko. Gali dabar padaryti 

be jokio j mokėjimo. Nėra mokesties už 
Įdėjimą — nėra įnešamos mokesties. I’a- 
renduok gazo burnerį, už tokią mažą su- - 
mą kaip 10c į dieną. (Biskį daugiau už 
boilerius ir didesnius pečius). Nemoki 
rendos už birželi, liepei ir ruypiūtį. Jeigu 
nebūsi pilnai patenkintas, mes išimsime. 
bumeri ir paliksime pečiij pirmame stovy.

Vieną rytą atsikėlęs ėjo basas'žodžiu, iškilmės buvo jaudi-'ms draugams ir bendradar- 
per karpetą ir užmynė ant a-pančios. biams reikia persiskirti. V.
datos. Adata lūžo ir galukasj Tarp kitataučių, buvo ir i Makavetskas įsigijo ūkį neto- 
jos liko kojoj. Tada p. Grite- lietuviai vaikučiai: Ona Milei- Ii Stevens Point, Wisconsin, 
nas kreipėsi į County ligoni- kvtė, Julia Šliogerytė ir bro- kur ir gyvens. S.
nę. Ten gydytojai bandė ras-.liai — Alfonsas ir Juozas Pe-

Gazus yra taupumo šiluma. Sužinok fak
tus — sužinok apie jo taupumą. Niekuo
met nereikės prižiūrėti ugnį ... nepraleisk 
subatos po piet pelenų išnešimui. Pečius 
laikys vienodą, sveikatai tinkamą tempe
ratūrą per visas oro permainas laike ru
dens, žiemos ir pavasario. Sutaupysi va
lymo ir panaujini mo kaštus. Telefonuok 
WABash 6000, dabar, ir sužinok tikrus 
iškaičius apšildant savo namą su gazu pa
gal žemą nustatytą kainą.

DN a m n /i p š i l d y m o lt i v t z t j a

T II E PEOPLES G A S L I G H T A N 1) COKE COMPANY 
122 South Aliehigan Avenue and 11 Neighborhood Offiees

ti ir ištraukti adatą, bet ne
pavyko susekti, kur ji randa

dienio radijo programa, lei
džiama pastangomis People’j 
Fumiture Co. krautuvių iš st):

KURORTAI donė, Smiltino ir Zarashi. Ku

rortų sezono metų svetimša-ŽINIŲ-ŽINELĖS
Vladislovų vardinėms i

trauskai.
Vaikučiai iškilmėms buvo

svetimtautis ku-'T”°. tarpU k°^ ėmė. 8ma*'priruošti rūpesčiu ir triusu ge-'gauta gražių dovanų. ,
J. Šaulinskas. ifklal tmh, .Tada,P- . Gntenaslrb- vietos klebono ir sesučių į x Liepos 4 d. bus metinis

X
Vyriausvliės Žiniose paskel-

ties WGES, 1360 kilocykles. bta užsienio pasų ir visų taisy ,ba* *’ose vietose gyvenanti 
kliu pakeitimas, kuriuo nusta--gauna papigintus dokumen- 

su la- t'da’ kad Lietuvoje kurortais | įlls
Programoj dalvvaus žinomi

kreipėsi į d-rą Žilvitį, kuriam praneiškiečių. Už mokslą, auk- piknikas Marijonų ūky. Eina
pavyko surasti kojoj adatos Įėjimą ir priruošimą vaikučių dideli prisirengimai. Irantieji dvigubą kvartetą ir Įlaikon,OR vietos; A. Pane- j

X “Draugo” didžiulio pik- taipgi Imunė, Anykščiai, Berčiūnai,!
mko komisija su rengėjais ir -2 Birštonas, Griguliai, Juodk-

negalėjo atsilyginti klebonui kviesliais pikniką visur gar
D. L. K. Vytauto draugija ir sesutėms. Nes niekas negali sina, tikietus platina.

Kaip aukščiau minėta, svečių
\"h ,(kMn"n«X*B’vo,tr!**l"k» ir M istrauk‘i- "ah“r gyvenimui - tėvai jautė ne- 
keliolika Seserų Praneiškiečių p Gr“enas ja" 8ve,ks,a- ™žą dvasinį skausmą, kad

“Pipirų” dainininkai,

su Motina Dovida (viršinin-Į 
ke) priešakyje. Mat, gerh. pra 
lotas yra šios vienuolijos or
ganizatorius. Matėsi labai

laikys priešpusmetinį susirin-1 tinkamai atsilyginti už tiek 
kimą antradienį, birželio 20 rūpesčio ir širdies įdėjimo dva- 
d., 7:30 vai. vakare, Chicagos1 ginei vaikučių naudai. Tik

daug kunigų, kurių tarpe bu
vo kun. V. Balinskas iš Mil- 
Waukee, Wis., kun. M. Urbo
navičius iš Kenoslia, Wis. ir 
svečias iš Lietuvos — kun. A.
Lipnickas.

Programo gale kalbėjo pats 
jubiliatas, nuoširdžiai dėkoda- k j te apsimokėti, 
mas už iškilmių surengimą ir
svečiams už atsilankymą.

Tą pačią dieną iškilmingą 
sumą su asista celebravo J.
M. pralotas Krušas. Iškilmei 
pritaikintą pamokslą pasakė

kun. pral. J. Miliauskas. Baž- x M Kučinsko, 2326 W. 23 
nyčia sesen, Kazimierieč.ių bu- p, ? namuose birželio 18 (1-> a. 
vo gražiai išpuošta. Įpje g vaj pasirodė dū

šios iškilmės dalyviams painiai ir ugnis. Buvo atvykę ir 
liko gilaus įspūdžio ir malo- ugniagesiai. Priežastis elektri
nių atsiminimų. Rep. kinio šaldytuvo motoras.

------------------ Į X Lietuvių Piliečių pikni-
Nno birž. 5 iki 11 d. Sv. kas J. Boyskio darže šauniai 

Jurgio bažnyčioj misijas davė j pavyko. Vieta graži, ant kal-

Lietuvių Auditorijoj, 3133 S.1 
Halsted St.

Visi nariai būtinai privalo 
dalyvauti, nes yra svarbių 
klausimų, kuriuos reikia ap
svarstyti. Kurie pasilikę su 
mokesčiais, būtinai pasirūpiu- 

P. K., rast.

Dievas tegali klebonui ir se
serims atlyginti.

J. Šliogeris

Kellartienė ir A. Giedraitis; 
kulbės dr. St. Biežis, B. Vai
tekūnas ir kiti. Be to. bus la-i
,bai gražios muziko”, įdomių

---------- pranešimų, naudingų pasiklan
Šiandie nuo 7 iki 8 valan- syti. Todėl nepamirškite užsi- 

dos įvyksta nuolatinė antra- statyti savo radijo.

RADIJO PROGRAMA

rantė, Karklininkai, Klaipė
da, Kintai, Kulautuva, Melne- 
gerė, Nida, Palanga, Pervala, 
Pivonija, Prela, Rusnė, Sniar-

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE

p
du jauni misijonoriai Silvius nelio. A. Radzevičius, M. Mi- 
Seikauskas, C. P., ir Vilius škiųis buvo poliemonais. Vy- 
Kvečinskas, C. P.

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE
Federacijos 23 skyriaus su

sirinkimas įvyks antradienį, 
birželio 20 d., Šv. Mykolo pa 
rapijos svetainėj, 8 valandą 
vakare. Kviečiami visų drau
gijų atstovai dalyvauti susi
rinkime. Valdyba

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGEMTURA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISnVGCMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAPAYETTE 1083

MAKAVETSKŲ Iš 
LEISTUVĖS

Praeito penktadienio vaka- 
birželio 16 d., gražiame 

Smit’o Palm Garden’e V. Ma- 
kavutskų išleistuvėms įvyko 
šaunus bankietas, kuriame da
lyvavo Peoples Fumiture Co.

re

JŪSŲ PARANKUMU IR SAUGUMU
Parduodame American Express kompanijos Money

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

UNIVERSAL MORTGAGE & INVESTMENT GO.
3320 S. HALSTED STREET 

Yards 5215

|riausiuoju virėju buvo .J. Krū ^valdybos nariai su žmonomis
Nors dar pirmą kartą šias mas, kuris visiems pataisė kuo 

misijas davė, bet Dievo žodi skaniausių valgių. Vincb Ra- 
skelbė kaip kad būtų seni mi- dzevičiaus muzika garsiai ska 
sijonoriai. Bet žmonių nedaug mbėjo.
lankė šias misijas. Nežinia dėl i X A. Miliausko darže Ka-
Tz /I mi 1 I 1 XV X a 1 4 XV X. ’ A _ 1 * _ _  • • - —   — A   - t  1ko, gal tai buvo per šiltas o- 
ras.

Misijos yra Dievo malonių 
laikas; visi turėtumėm jomis’ 
naudotis.

Esame dėkingi gerb. pralo- 
tui už surengimą misijų ir 
gerb. misijonieriams. Lai Die-

ir artimiausieji Makavetskų 
giminės. Bankietą surengė

Peoples Fumiture Co. kaipo 
atsisveikinimui su V. Maka- 
vetsku, kuris per daug meti/ 

talikų Susivienymo Apskr. pi- buvo šios įstaigos direktorium

K. S. J AKUBAITIS

kilikas visus atsilankiusius pa 
tenkino. Daržas įrengtas pagal 
naujausių patogumų. Gražias 
kalbas pasakė apskr. pirm.,J. 
Aukštaitis ir Pr. Cižauskas, 
Naudingą dovaną- laimėjo 
WcRtsidietis Tarnas Balčiūnas,

vas laimina savo tarnus, kad, 2330 W. 23 PI. Tai buvo au-

ir valdybos nariu. Po skanių 
pietų, kuriuos pagamino ga
būs Smit’o virėjai, prasidėjo 
svečių kalbos, kurios daugiau 
šiai susidėjo iš linkėjimų V. 
Makavetskui gero pasisekimo 
gyventi ant ūkio ir atgauti 
sveikatą, kuri yra gerokai pa-

A Rot of
Painf f Ru Kerą kvarba rali ntehOklą pada

ryti. Oall nušviesti savo namus, vi
sk* panaujinti, perdirbti, pratęsti 
nudevėjlmą Bet turi būti tam tik
ra kvarha. Kvarba. kuri (Iriau tę
sias. apsaugos, grašiai atrodys Il
gam dėvėjimu). Mes Aitokl* . kvsrb* 
parduodame.

Llquld Vslvst dėl sienų Ir lubų. 
Master Varnlsb dėl grindų, rakan
dų Ir medinių pagražinimų.

Fleylro dėl balto “enamel” at- 
valtdsvlmo. —40 Tyra kvarba de| 
darbo ia lauko.

3240 S. Halsted St.

Jūs sutaupysite ant drapa
nų skalbdami jūsų drapa
nas su nauja moderniška 
skalbiama mašina

TITO R
*37.50
MAONKTIC
*29.50

ROTAREK
*39.50

MAYTAG
*69.50

FREDRICK MAYTAG
*49.OČ

Po vieną dolerį į savaitę 
Dykai E lėkt ribinis prosas 

su kiekviena mašina

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

Tel. Boulevard 4705—8167

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7680 

Valandos 9 ryte lkt 5 popiet

2201 W. Germak Road
Panedėlio, Seredos tfr Pėtnyčlos 

vakarais 6 iki 8 
Telefonas Canal <122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko. Ketverto Ir Subatos 

Vakarais 7 Iki 9 
Telefonas Repnbllc 9600

OKSAS EXPRESS
i Kraustau Rakandus. Planus u* pi
giausias kainas. Pašaukit Lafayette

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmus Mor- 
giCIus, Namus. Karmas Ir Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom įvai
rius legalius dokumentus, kaip tat 
pirkimui arba pardavimui. Paslnar/^ 
dokite musų apie 20 metų plaCg 
patyrimu blsnyje Ir teisingu pat 
navlmu. tas jums bus naudinga.

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

, Chlcaao, III.
Tel. OROVEHILL 1021

CHRYSLER IR PLYMOUTH

e

W C F L 970 k. Radio pro
gramas nedėliomis 8 vai 
ryte

W C F L 970 k. 1 vai. po 
pietų.

W H F C 1420 k. ketver 
gaiš 7:30 vakare.

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausių* 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 F. 0. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. 0. 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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