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RYGA, birž. 9. — Neoficia
liai skelbiama, kad Pabaltijo 
valstybės — Lietuva, Latvija 
ir Estija, birželio 15 d. nemo
kės karo skolų J. (Valstybėms. 
Tačiau delegatai i ekonominę 
konferencijų Londone siunčia
mi.

NUSTATYS VALIUTŲ 
VERTĘ

MADRIDAS, birž. 9. — Is
panijos prezidentas Zamora 
sugriovė socialisto radikalo 
premjero Azana vedamų mi
nisterių kabinetų, paskelbęs 
juo savo nepasitikėjimų.

Prezidentas tai padarė res
publikos apsaugai. Visam kraš 
te buvo pasireiškęs pavojin
gas sųjudis prieš premjerų A- 
zanų.

Ant Bear kalno, šalia Hudson upės, New Yorko valstybėje, atidengtas paminklas pir
mojo krašto parkų direktoriaus S. T. Mather atminimui. Atidengimo iškilmėse dalyvavo 
prezidento Roosevelto žmona.

1 ■ ' ' ■ . --.r- - I lfc> —. ■ <——— I .iii   i. ,  ............... ....—
KARDINOLAS MUNDE- 
LEIN ĮŠVENTINA KUNI

GAIS 10 KLIERIKŲ

CHICAGOJE TURĖS SUSIRINKIMĄ

PAVASARININKU EKSKURSIJA 1$ 
LIETUVOS ATVYKO

NEW YORK. (Mūsų spe- 
cialio koresp.). Birželio 9 d. 
atvyko iš Lietuvos į pasaulinę 
parodų Chicagoje Lietuvos 
jaunimo organizacijos — pa
vasarininkų ekskursija, kuriai

LIETUVOJE

GRAŽUS KRYŽIUS

vadovauja adfv. St. Gabaliaus- 
kas. Ekskursantų tarpe yra ir \ 
kun. Lipnįckas. Pavasarininkų 
sų junga per juos atsiuntė L. 
Vyčių organizacijai specialį 
vienybės raštų.

UŽDRAUDĖ MOKĖTI 
SVETIMAIS PINIGAIS

KVĖDARNA. Prie pat vie
škelio į Rietavu ir pasisukant 
į p. Letuko ūkį pastatytas 
naujas, gražus kryžius. Kry
žius pastatytas iš čielo ųžuo- 
lo; atstu nuplautos šakos if

LONDONAS, birž. 9. — A- 
teinantį pirmadienį čia bus a- 
tidaryta monetaripė ir ekono
minė konferencija.

J. Valstybių delegacijos 
pirmininkas, valstybės sekre
torius Hull, nusprendė su An
glijos premjeru MacDonaldu 
pasitarti valiutų stabilizavimo 
reikale. Atidarius konferenci
jų šis klausimas pirmiausia 
bus svarstomas.

PRIPAŽINTA DIKTATŪ
ROS VALDŽIA

TIK DU VIENU TARĖSI

PRAHA, Čekoslovakija, bir 
želio 9. — Šios respublikos sei 
mlas, pripažino premjero J. 
Malyperto vyriausybei, taip 
tariant, diktatūros teisę. Sei
mas leidžia vyriausybei be jo 
atsiklausimo rūpintis ekono
miniais ir krašto apsaugos rei 
kalais. Taip pat duoda laisvę, 
kaip yra tinkamiau, dalyvau
ti ekonominėje konferencijoje 
Londone.

Chicagos arkivyskupijos se
minarijos St. Mary of the 
Lake koplyčioj, Mundelein, 
III., Jo Eminencija kardinolas 
Mundelein šiandien rytų ku
nigais įšventins 10 klierikų, 
kurie šioje seminarijoje baigė 
reikalingus mokslus.

KETURIS ĮŠVENTINA 
KUNIGAIS

ROCKFORD, III., birž. 9.— 
Jo Eksc. Rockfordo vyskupas

TURĖS PASIDUOTI

Cooko apskrities turtų įkai- 
nuotojas Jacobs mano pasi
duoti vyriausiojo teismo nuos 
prendauf, -^(rfYitofesžrų patik
tinimo boardas (board of a- 
ppeals) turi teisę mokesčius 
už namus mažinti. >

Minėtas boardas, kiek žino- 
ma, visiems mažiems namams 
sumažino 15 nuoš. mokesčių 
už 1931 metus.

Jacobs apgalvoja priemo-
E. T. Hoban rytoj vietos ka- nėS^kaip tų darbų veikiau pa

Visuomenės naudos — gazo nulupta žievė. Pats kryžius nu 
ir elektros kompanijų virši- dažytas tamsiai gelsva spalva, 
ninkai pirmadienį turės susi- šakų nupiovimai -balta.

' BERLYNAS, birž. 10. —
Vokietijos vyriausybė įsakė 
krašto pirkliams, kad jie savo 
kreditoriams darytų išmokėji
mus tik vokiečių markėmis, 
bet ne svetimais pinigais. Tai 
savo rūšies moratoriumas. To 
kiu būdu tik vienų J. Valsty
bių kreditoriai Vokietijoj tu
rės. “užšaldytų” apie Ų5Q0, 

j 009,000 dol. skolų.

rinkimų, kuriame aptars; kaip 
daug jie “galės” sumažinti 
gazui ir elektrai kainas.

PLĖŠIKAI PAŽINTI

Apiplėšto Main State ban
ko tarnautojai detektyvų biu
re iš fotografijų pažino ir nu
rodė 10 plėšikų. Jų priešaky 
yra žinomas policijai plėšikas 
Louis Clementi.

Kryžius labai gražus, kad kie 
kvieno praeivio traukte trau
kia akį sustoti ir pažiūrėti. 
Tokių kryžių ne tik, kad šioje 
apylinkėje, bet ir toliau nete
ko matyti. Pastatė v. Letukas. 
Taip pat kryžius labai gra
žiai Gedimino stulpais apt
vertas. Tai tikrai puikus pa
vyzdys šiems Šventiesiems Me 
tams .

50 JAPONŲ ŽUVO IR 
SUŽEISTA

LONDONAS, birž. 9. — Ži| 
niomis iš Japonijos, Hamanm- 
tsu aerodrome įvyko bais s 
parko sandėly sprogimas. 50 
asmenų žuvo ir sužeista. Mil- 
žininški medžiaginiai nuosto
liai padaryta. ’

BOIKOTUOS INDIJĄ

LONDONAS, birž. 9. — J. 
Valstybių sekretorius Hull 
šiandien čia už uždarytų durų 
tarėsi su Anglijos premjeru 
MacDonaldu ekonominės kon
ferencijos reikalu.

Pasakojama, kad jiedu su
tarė imtis priemonių prieš 
tuos konferencijos delegatus, 
kurie mėgins darbų eigai 
kliūčių statyti.

tedroj kunigais įšventins ketu
ris jaunus dijakonus. Jų dū 
yra iš Chicago.

daryti —mokesčių sąskaitas 
pertaisyti.

NENORI PREZIDENTO 
KLAUSYTI

SAMDINIAI IEŠKO DAR
BO

SUTARĖ NEKLIUDYTI 
SKOLŲ

LONDONAS, birž. 10. • — 
J. Valstybių delegacija suta
rė su Anglijoj vyriausybe, 
kad ekonominėje konferencijo 
je nekelti karo skolų klausi
mo.

PUOLA LAIVYNŲ 
SUTARTJ

ŽįENEVA, birž. 9. — Japo
nų delegatas nusiginklavimo 
konferencijai vakar čia sukė
lė daug nepaprasto įspūdžio 
pareikšdamas, kad1 padaryta 
Londone karo laivynų sutartis 
daug didėlių nesmagumų su
kelia. Anot jo, minėta sutartis 
turėtų būt pakeista.
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NORI ATKAKLUMĄ 
PALAUŽTI

PARYŽIUS, birž. 9. — J. 
Valstybių atstovai ėmėsi pas
tangų, kad kokiu nors būdu 
palaužti Prancūzijos atkaklu
mų, kad ji sutiktų nusiginkluo 
ti. Iki šiol Prancūzija prieši
nasi nusiginklavimui. <

Prancūzijos vyriausybė pa
reiškia, kad jai nusiginkluoti 
reikštų savaŽudybę.

SCHMELINGAS PRALAI
MĖJO

NEW YORK, birž. 9. — Va 
kar vakarų buvusis sunkaus 
svorio boksininkas čempijo-

KARŠČIAI NUTRŪKO

Chieagų ir apylinkes per ke
lias dienas spaudę dideli karš
čiai vakar pagaliau ir be lie
taus nutrūko.

Iš oro -biuro praneša, kad

WASHINGTON, birž. 9.— 
Teisingumo departamento sek 
retorius praneša, kad jis turi 
apie 6,500 asmenų pavardžių, 
kurie negrųžino vyriausybei 
aukso prezidentui įsakius. Iš 
tų 37 aukso krovėjai aiškiai 
pasisakė, kad jie negrųžins

nas pralaimėjo kumštynes JO- žemas atmosferos spaudi- i aukso. Negrųžinto aukso yra
ame rounde su boksininku 
Max Baeru iš Kalifornijos. 
Techniškuoju smūgiu Schme- 
lingas parblokštas. Jo apsau
gai kumštynių eiga nutraukta.

mas čia neleido lietui pasi
reikšti. Karščiai nusidangino 
į rytines valstybes.

DRABUŽIŲ VALYMO 
PRAMONE

apie 709 milijonai dol.

JAPONAI APGAILI KINŲ 
ŽUDYMĄ

PRANCŪZIJOS ORO 
LAIVYNAS

BUS KONSEKRUOTAS 
BIRŽELIO 18

PARYŽIUS, birž. 10. — 
Praneša, kad Prancūzijos vy
riausybė jau kone sutinka pa
siduoti J. Valstybių stato
moms nusiginklavimo sąly
goms. Tačiau ji nenori skirtis 
su savo oro laivynu, kurs yra 
visam pasauly didžiausias.

APIPLĖŠĖ BANKO 
TARNAUTOJUS

PEKIN, III., birž. 10. — 
Plėšikai užpuolė Herget Na
tional banko du tarnautojus 
ties šerifo ofiso durimis. Pa
grobė 10,000 dol.

NEW YORK, birž. 18. —
Naujo Filipinų saloms skirto 
vyskupo J. Hayes konsekraci
ja įvyks birž. 18 d. Šv. Ignati- 
jaus Loyolos bažnyčioje .

Drabužių valymo pramonės 
arbitras, teisėjas F. Borelli, 
atsistatydino iš arbitro parei
gų. Jis sako, kad pramonėje 
gyvuoja tvarka ir ramybė.

AUKSO KROVĖJAS.

PįEIPINiGAS, birž. 9. Ja 
ponų lakūnai čia iš oro išmetė 
japonų kariuomenės vadovy
bės raštų, skiriamų kinų ka
riuomenės vadovybei. Japonų 
vadai reiškia sujausimo, kad 
daug kinų yra žuvę kovose su 
japonais.

SUSITAIKO SU KONG
RESU

WASHINGTON, birž. 9. — 
Praneša, kad' prezidentas Roo 
seveltas susitaiko su kongre
su karo veteranų atlyginimo 
klausimu.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

'V,* .

Krašto vyriausybės agentai 
Chicagoj susekė vienų žmogų, 
kurs turi apie vienų milijonų 
dolerių auksu. Kol kas jo pa
vardė neskelbiama.

NEW YORK ,Urž. 9.— Te 
lefonų kompanija paleido iš 
darbo apie 2,000 vedusių mo 
terų, kurių vyrai dirba.

KOMUNISTŲ VEIKIMAS 
KINIJOJ

ŠANGHAJUS, birž. 10. — 
Kinai turi paliaubas su japo
nais. Karo veikimas nutrauk
tas. Tad dabar Kinijos vyriau 
sybė ieško priemonių, kad iš
naikinti komunistų plėšikų 
gaujas, kurios kai kurias pro
vincijas yra apnykusios.

OBELIAI, Rokiškio apskr. 
Šiemet Latvija žemės . ūkio 
darbininkų jau nebeįsileidžia. 
Dėl to šioj apylinkėj) yra ne
mažai žmonių, neturinčių dar
bo. Ūkininkai jų nesamdo, 
stengiasi nudirbti visus dar
bus savomis jėgomis. Gerų 
piemenį tuo tarpu galima pa
samdyti už 60 litų, samdinę 
už 120 litų, bernų už 200 litų.

SPIRITO KONTRABANDA

Darbėnų šaulių būrio vadas 
A; Galdikas su šauliu V. Mar 
tinkumi ties Lazdininkų km. 
sulaikė neakcizuoto spirito — 
kontrabandų. Vežęs kontraban 
dų paspruko, bet greitai buvo 
sulaikytas. Nustatyta, kad 
ties Manciškių km. prie jūros 
buvo iškrauta 1000 litrų spi
rito kontrabandos.

Bubių km., Šiaulių apskr., 
kūrį sudaro vos 7 ūkininkai, y 
ra toks bene vienintelis visoje 
Lietuvoje. Šiame kaime veikia 
garinė pieninė, lentpjūvė, pa
što agentūra, malūnas, pra
džios mokykla ir kooperatyvė 
bendrovė. Ūkininkai naudojasi 
elektros šviesa ir turi aikštę 
programoms.

J
■__

OSAKA, Japonija, birž. 9. 
— Japonų medvilnės verpėjų 
sąjunga nusprendė iš Indijos 
nepirkti žaliosios medvilnės. 
Tai dėl to, kad. Indijos vyriau
sybė padidino medvilnės audi
niams muitus.

KORSIKOS PLĖŠIKAS 
KALĖJIME

AJACCIO, Korsika, birž. 
10. — Plėšikų vadas Andre 
Spada, kurs per 11 metų salo
je gaudytas, pagaliau sugau
tus. Teismas jį nubaudė du 
metus kalėti už paslėpto gink
lo nešiojimąsi.

UŽDARYTA SIENA

VIENA, Austrija, birž. 9. - 
Austrų vyriausybei oficialiai 
pranešta, kad Vokietija uida 
rė Austrijos pasienį Salzbnr- 
ge. Per sienų uždrausta kam 
nors pereiti. »

BRIUSELIS, birž. 9. ~ Bei 
gų vyriausybė nusprendė ne
mokėti Amerikai karo k 
dalies birželio 15 d.

ORO STOVIS
CHICAGO FR APYLINKES 

— Šiandien iš dalies debamio- 
ta; kiek šilčiau.
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KATALIKŲ VEIKIMAS IR JAUNIMAS

Baigiasi mokslo metai. Pradžios ir vidu
rines mokyklas baigusieji renkasi sau toli
mesnį kelią: sustot ar žengt toliau. Kurie 
pasirenka antrąjį kelią — mokintis, dažnai 
abejoja apie tai, kokią mokyklą pasirinkti.

Mes patariamu nė vienam nesustoti, bet 
siekti aukštesnio mokslo. Mokyklas reikia 
pasirinkti katalikiškas, nes šiame krašte jų 
netrūksta. Čia yra daug katalikiškų viduri
niu mokyklų ir kolegiją bei universitetų. 
Katalikai tėvai kitaip ir neturėtų elgtis, kaip 
tik leisti savo vaikus tik į katalikišką mo
kyklą, kuriose jaunimas ir mokomas, ir auk
lėjamas ir katalikiškam veikimui yra ren
gdamas. . ■

Kas nežino, kad mokykla didžiausią įta
ką daro į jaunimą. Dėl to svarbu, kad būtų 
pasirinkta tokia mokykla, -kuri jaunimą pa
kreiptų į tinkamas gyvenimo vėžes, nes anot 
Tolstojaus: “kai iš žilagalvių nuodėmės ver
gą nebegalima nieko gero laukti, tai tuomet 
reikia atsiminti, jog į nebepataisomų senių 
vietą Dievas atsiunčia vaikų ir jaunuolių 
būrius; vaikams ir jaunuoliams brangūs aukš
ti idealai ir dvasinis šviežumas, naujumas.”

Vatikano laikraštis sako: “Ir iš tiesų, 
jauna siela jautri tam, kas gera, gražu ir 
amžina. Jaunuomenės energija ir jos idealiz
mas’ sudaro gerą priemonę pasenėjusiam ir 
pakrikusiam gyvenimui atnaujinti, todėl Kat. 
Akcijos gyvenimo koncepcija turi būti įkvė
pta jaunajai katalikų kartai. Jaunosios sie
los formavimas, jos christianizavimas sudaro 
svarbiausią Kat. Akcijos uždavinį, svarbiau
sią jos darbo objektą. Sustingusi senių širdis 
turėtą suprasti, jog jaunuomenei nuodėmės

y verguvė yra ypačiai sunki ir pražūtinga to- 
■jiei trukdyti jaunuomenei veržtis aukštyn 
nuo pasenusio pasaulio purvų. Jaunojo žmo
gaus siela turi būti radikališkai sucbristiani- 
zuota, sukrikščioninta ir paleista į gyveni
mą tam, kad jis (gyvenimas) visas, iš pat 
pagrindų, būtą atnaujintas Kristaus dvasio
je.”

Taigi, ir tėvai, ir mokyklų vedėjai, ir

visuomenės vadai į jaunimą turi kreipti di
džiausio dėmesio, nes tai vienintelis kelias 
išeiti iš to krizio, kokį pasaulis dabar per
gyvena.

“L’Osservatore Romano” teisingai pa
žymi: “Ne vien mašinos ir merkantilizmas 
parvertė ekonomiją, bet taip pat naujos gy
veninio koncepcijos parvertė moralinį elgesį 
žmogaus, kurs yra pagrindinis istorijos pro
tagonistas ir todėl pagrindinė pasaulio ge
rumų ir blogumų priežastis. Tais žodžiais 
pasakyta, kad žmonijos nelaimės eina ne tiek 
iš ūkio ar politinės santvarkos sistemų, kiek 
iš žmonių sugedimo, iš moralinės žmonių ko
rupcijos, tad suprantama, kad vyriausis Ka
talikiškosios Akcijos objektas yra žmogus ir 
moralinis jo elgesys. Kat. Akcija yra įparei
gota rūpintis, kad moralinis žmogaus elgesys 
neitų marksistiškos nei pagoniškai — nacio
nalistiškos revoliucijos keliais. Moralinis 
žmonių elgesys turi būti rechristianizuotas; 
visuomenės rechristianizacija yra vienintelė 
priemonė, kuri gali žmoniją išgelbėti nuo to 
krizio padarinių, t. y. nuo galutinos morali
nio elgesio dekadencijos ir nuo baltosios ra
sės subarbarėjimo. ’ ’

Kokį išsiauklėjime jaunimą, tokios atei
ties susilauksime. Dėl to nesigailėkime jam 
duoti mokslo ir tai tokiose mokyklose, ku
rios jį priruoš kovai su sugedusiu pasauliu, 
katalikiškai ir tautiškai akcijai.

AMERIKOS MILIJONINKAI IR 
MOKESČIAI

P. Gudas

CHICAGO-1933
(Tęsinys)

lndyonai kartais prie jų plaukdavo ir 
bandydavo jų valtis apversti. Bet štai 
Marųuette kištelėdavo jiems “taikos pyp
kę” ir jie atšokdavo.

Tuo tarpu oras pradėjo būt labai 
karštas. Atsirado debesiai uodų, kurie ke
liautojams ramybės neduodavo. Be to kait-. 
kos ėmė kenkti keliautojų sveikatai. Ypač 
ėmė nesveikauti Marųuette.

'Jei jie būtų plaukę dar keletą dienų, 
tai jie būt pasiekę upės galo. Bet nesvei-' 
kata,' baimė patekti į neprietelingų ispanų 
valdomas žemes privertė prancūzus grį- 

atgal. Pasuko atgal lygiai po mėne
sio kelionės žemyn;

Į “Chicago”
Nuo indijonų prie Dės Moines upės 

sttnuioūeai buvo girdėję, kad esąs kitas 
^ Baliau pasiekti Michigano ežerą. Tas ke

BHIU8SS

ŠV. TREJYBĖS PASLAPTIS
Sekmadienis, bireelio H dieną

Nors Švenčiausios Trejybės 
misterija, kurios šventę šiemet 
minime ateinantį sekmadienį, 
silpnam mūsų protui sunkiai 
yra įmanoma, bet tuo pačiu y- 
ra tyirčiausias mūsų tikėjimo 
pagrindas, yienas^ garsus Šv. 
Bažnyčios rašytojas ją vaiz
duoja šiais žodžiais: “Užžen- 
gk ant Dangaus! Užgesink 
saulę, o žemei atimsi šviesą, 
šilumą ir vaisingumą; atimsi 
viską... Taip pat, jei iš katali
kiškojo tikėjimo atimsi Švč. 
Trejybės paslaptį, vienu žo
džiu tariant, viską atlipsi.
Tada tikėjimo šviesa žmonėse 
užgestų, o pagoniškoji tamsy
bė imtą viršų. Tačiau, V. Jė
zūs iš Dangaus atnešė žemėn 
pilną mokslą ir aiškiai apreiš
kė, kad Dievas Švč. Trejybėje 
yra vienas: “Nes trys yra, ku
rie liudija Danguje: Tėvas,. 
(Sūnus) ir Šventoji Dvasia” 
(I Jon. V, 7). Tą mokslą, kad 
Dievas yra vienas trijuose A- 
smenyse, Kristui įsakant, apa
štalai išplatino tarp žmonių, 
mokydami kiekvieną krikščionį 
išpažinti: “Tikiu į Dievą Tė
vą.... ir į Jėzų Kristų, Sūnų 
Jo vienatinį... tikiu į Šventąją 
Dvasią.”

Apaštalų išmokyta Katali
kų Bažnyčia mokslą apie tą 
didžiausią mūsų tikėjimo pas
laptį užlaikė neiškreiptą ligi 
šiai dienai. Nes Švenčiausios 
Trejybės vardu Išganytojas 
apaštalus įpareigojo skelbti 
Po mokslą: “Eikite... ir moky

J. Valstybių senato komitetas, tyrinėda
mas didžiojo šio krašto finansininko Morgano 
finansines operacijas, rado, kad Morganas už 
1930 metus pajamų mokesčių išmokėjo apie 
48,000 dolerių, o už 1931 ir 1932 metus nie
ko nemokėjo.

Daug kas įdomauja, ar gi Morganas tais 
dvejais metais neturėjo nė kokių pajamų, 
jei jis nemokėjo mokesčių? Kad jis turėjo 
ir tai ne bile kokias pajamas, apie tai ne
gali būt kalbos. O kad jis nemokėjo už jas 
vyriausybei mokesčių, už tai negalima jo kai- v^sas tautas, krykštyda-
tinti. Yra kaltas pajamų mokesčių įstaty
mas, kurs nūlijoninkus apdraudžia nuo tos 
rūšies išlaidų. !

Tas įstatymas gana ypatingas. Visi žmo
nės, kurie per metus uždirba keletą tūkstan
čių dol., tuo įstatymu be pasigailėjimo spau
džiami. Mokesčiai už pajamas iki paskuti
nio cento iskolektuojami. Tačiau milijonin- 
kai tuo įstatymu apdraudžiami. Tik retam 
atsitikime jie tuos mokesčius moka.

Tos rūšies milijoninkai, kai kad Morga
nas, savo milžiniškus pelnus panaudoja į- 
vairių apsaugos popierių supirkimui. Tas da
roma pelno ir savo turtų apsaugos Sumeti
mais. Dažnai spekuliacijos tikslais. Ne visa
dos šie įvestinimai yra sėkmingi. Spekulia
cijos priveda prie nuostolių.

Ot, sakysim, niilijoninkas, ar kokia kom
panija įvestina į apsaugos popierius vieną 
milijoną dolerių. Pardavus tą įvestinimą gau
nama nuostolis. Šis gi nuostolis miLjoninkui, 
ar kompanijai apsaugoja kitas pajamas nuo 
mokesčių.

lias esąs toliau į pietus. Tas naujas ke
lias buvo per Illinois upę paskui per Dės 
Plaines upę, Chicago upę ir į Michigano
ežer«-. . . .

Įsisukę į Illinois upę prancūzai rado 
labai viešingų indi jonų-apylinkę Kaskas- 
kia vadinama. Jie labai pamylėjo misijo- 
nierių Marųuette ir prašė jo pasilikti pas 
juos. Bet jo sveikata tada buvo apirusi ir 
reikalavo atilsio. Todėl Marųuette padė
kojo iųdijonams už vaišingumą ir paža
dėjo pas juos sugrįžti, kaip tik jo svei
kata pasitaisys.

Prancūzai, gavę indijonų vadų, plau
kė Illinois upe. Paskui savo lengvas val
teles pasuko į Dės Plaines upę, pagalios 
į Chicagos upę ir pasiekė Michigano eže
ro. Pasiekė vietos, kur dabar Chicagos 
miestas stovi. Joliet ekspedicijos vadas, 
pamatęs vietos padėtį, išreiškė šitokią 
pranašystę:

“Kada nors ši vieta bus labai svarbi. 
Iškasus kanalą tarp upių, bus galima lai 
vais keliauti net iš Erie kanalo į Missis-

M
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žiu yra. Kad tą gilią tiesą iš- žemėje, Dievo Esybės nei su

sippi upę .

mi juos vardan Tėvo ir Sū 
naus, ir Šv. Dvasios” (Mat. 
XXVIII, 19).

• Tie trys Asmenys vienoje 
Esybėje yra vienas Dievas. Iš 
apreiškimo taip pat žinoma, 
kad Dievas yra vienas. “Žiū
rėkite,” sako Pats Viešpats, 
“kad aš esu vienas ir nėra ki
to Dievo be manęs” (V. Moz. 
32). “Klausyk 7 Izraėliau,” 
skelbia* Š v. Raštas, “Viešpats

yra” (Duet. VI, 4). O Šv. A- 
tanazo tikėjimo sudėjime rei
škiama: “Katalikiškasis tikė-1 
jitnas yra toks, kad vieną Die
vą Trejybėje ir Trejybę vieny
bėje garbintume, asmenų ne
maišydami, prigimties neskir
dami. Nes kitas yra Tėvo As
muo, kitas Sūnus, kitas Šv. 
Dvasios. Bet Tėvo ir Sūnaus 
ir Šv. Dvasios viena yra die
vystė, lygi garbė, lygį amžina 
didenybė. Koksai Tėvas, tok
sai Sūnus, tokia Šventoji Dva
sia... Amžinas Tėvas, amžinas

” Sūnus, amžina Šventę ji Dva
sia, vienok gi ne trys amžini; 
bet vienas amžinas... Taip pat, 
visagalis Tėvas, visagalis Sū
nus, visagalė Šventoji Dvasia, 
vienok gi ne trys visagaliai, 
bet vienas visagalis. Taip pat 
Dievas — Tėvas, Dievas — 
Sūnus, Dievas — Šventoji 
Dvasia, o vienok ne trys die
vai, bet vienas yra Dievas... 
Nes kaip skyrium kiekvieną 
asmenį Dievu ir Viešpačiu e- 
sant krikščioniška tiesa pris
pirti esame išpažinti, taip, kad 
tris dieyus arba viešpačius e- 
sant, sakyti katalikiškojo tikė
jimo mums yra užginta. Tėvas 
niekieno nei padarytas, nei su 
tvertas, nei pagimdytas. Sū
nus paties Tėvo nei padary
tas, nei sutvertas, bet pagim
dytas. Šventoji Dvasia nuo 
Tėvo ir Sūnaus nei padaryta, 
nei sutverta, nei pagimdyta, 
bet paeinanti.... Toje Trejy
bėje nieko pirmesnio, nieko 
paskesnio, nieko didesnio, nei 
mažesnio; bet visi trys Asme
ns lygiai amžini ir sau yra 1>> 
gūs... Todėl, kas nori būti iš
ganytas, taip apie Trejybę te
gu mano” (Atanazo Symb.).

Pagal Šv. Bažnyčios moks
lą — Dievo Sūnus yra amžių 
nuo Tėvo pagimdytas, o Šv. 
Dvasia nuo amžių nuo Tėvo 
ir Sūnaus paeina. Vienok, vie
nas Asmuo prieš kitą negalė
jo būtiųies visi Asmenys yra

aiškinus, Šv. Bažnyčios rašy
tojai moko tokiais prilygini
mais. — Saulėje yra trys daik 
tai, būtent: saulė, jos šviesa 
ir šiluma. Saulė šviesą gimdo, 
o nuo saulės ir šviesos šiluma 
paeina. Vienok nei saulė už 
šviesą yra senesnė, nei šviesa 
su saule- yra senesnės už šilu
mą. Arba, pa v,: Ugnis šviečia, 
šildo. ir degina, bet tą visą da
ro ne trys ugnye, bet viena 
ugnis. O Šv. Augustinas rašo: 
“Sįieia turi tris kitoniškas ga
lias, būtent: protą, atmintį ir 
valią. Tačiau, tos trys galios 
priklauso vienai sielos esy
bei” (De Trinitate).

Švenčiausios Trejybės miste 
rija yra neištirta ir mūsų pro
tu neįmanoma giliausia tikeji 
mo paslaptis. Šv. Augustinas, 
parašęs apie tikėjimą daug 
mokslinių raštų, troško Dievą 
aprašyti Švč. Trejybėje. Ta 
intencija jis meldėsi ir pasnin-' 
kavo. Vieną kartą, kai panorę 
jo nuvargintą savo protą at
gaivinti ir šviežiu oru pasis
tiprinti, išėjo pasivaikščiotų 
jūrų pakraščiais. Ir jūrų, pak
rantėje, Šv. Augustinas paste
bėjo kūdikį, kurs smilčių duo
belę iškasęs sėdi ir su riešuto 
kevalu pila vandenį į duobelę. 
Ir Šv. Augustinas užklausė: 
“Mielas vaikeli! ką čia nori 
daryti, kad taip rūpestingai 
su .riešuto kevalu iš jūrų į tą 
duobelę vandenį pilstai?” O
kūdikis atsakė: “Noriu tas *
neišsemamas jūras į tą mažą 
duobelę perpilti.” Ant to Šv.
Augustinas, juokdamasis, ta
rė: “Vaikeli! tą padaryti tau 
nepasiseks!” O kūdikis jam 
atsakė: “Greičiau aš tas gilias 
ir neišmatuojamas jūras į ma
žą duobelę perpilsiu, negu tu 
(žmogišku savo protu) Dievą 
Švę. Trejybėje vieną supra

mūsų 'Dievas, Viešpats vieftas lygūs, ir kiekvienas nuo am-

prasti, nei aprašyti nesugebės.
Šv. Grigalius iš Turonijos 

apsako kitokį stebuklingą at- 
sikimą. Viename mieste, kai 
Švč. Trejybės šventėje žmonės 
susirinko į bažnyčią išklausy
tų šv. Mišių, tai Sumos laike 
ant didžiojo altoriaus pasiro
dė lyg iš Dangaus krintanti 
trys stebėtino skaistumo lašai 
ir tarp savęs lygūs, neatski
riami. Kunigas, vardu Petras, 
kuris laikė šv. Mišias, juos pri 
ėmė ant patenos, o tie visi 
trys lašai susiliejo į vieną ir 
persimainė į stebėtinai gražų 
žemčiūgą. Vėliau, Šv. Tėvo 
paliepimu, tas žemčiūgas buvo 
įdėtas į auksinį kryžių. Žmo
nės, kurie būdami mirtinoje 
nuodėmėje, nors ir žiūrėjo į 
tą žemčiūgą kryžiuje, bet ne
galėjo matyti stebėtino žem
čiūgo skaistumo. Tačiau, tie, 
kurie buvo liuosi nuo mirtino
sios nuodėmės, žiūrėjo j skais
čiai šviečiantį žemčiūgą ir ne
galėjo atsigerėti iš jo gražu
mo, datirdaini visokių Dievo 
malonių ir palaimų.

Taip pat ir mes, jei trokšta
me Švenčiausios Trejybės pas
laptį suprasti — ne per prily
ginimus, kaip dabar, bet visa
me būsinčiojo gyvenimo skais 
tume, turime nusivalyti' nuo 
mirtinųjų nuodėmių ir savo 
sielą padaryti nekalta, skais
čia. Dėl to ir Šv. Raštas žymi: 
“Palaiminti nesuteptos šir
dies, nes jie matys Dievą” 
(Mat. V, 8). O Dievo regėji
mas, Dievo paslapčių pažini-
mas, yra palaimintųjų Dan

si.” Ir kūdikis išnyko. Tada 
Šv. Augustinas suprato ir pa
žino, kad Viešpats Dievas jį 
per Savo angelą persergėjo, 
kad veltui nesivargintų,
joks mirtinas žmogus, kol mirr-'
štančiame kūne gyvena čia,

Milijoninkas, ar kompanija nereikalauja stabdą pataisyti. Bet kongresas tuo kiau
nė parduoti .su nuostoliu tų apsaugos pepie- simu nesirūpino, o visuomenė, kaip papras-
rių, kad*išsisukti nuo mokesčių. Pakanka 
toms popieroms, atpigti. Tas atpigimas ap
saugoja kitas pąjamas. Lygiai kaip kokiam 
parduodamam daiktui kaina sumažėja ir tas 
sumažėjimas skaitosi nuostoliu, o nuostolis 
visados atitraukiamas iš bendrų pajamų.

tai, nedarė spaudimo.

Dabar yra aišku, kad mokesčius už pa
jamas vyriausybei moka tik tie, kurie tun 
nedideles pajamas. Jie užlaiko valdžios apa
ratą. Milijoninkai moka išsisukti. Jų pusėje

gaus gyventojų didžiausios lai
mės džiaugsmas ir linksmybė.

. •
Ir gi žmonės gali' būti lai

mingi, jei daugelis iš’jų teat
lieka Velykinės išpažinties pa
reigų, kurių išpildymo laikas 
baigiasi su Švenčiausios Trejy
bės Šventės sekmadieniu?... 
Taigi, dabar, kaip tik ir yra 
atitinkamas laikas atsikelti iš 
mirtinųjų nuodėmių ir pradė- 

nes ti naują, dorą ir skaistų gyve
nimą, kurį aukotume Švenčiau
siai Trejybei, Kuri pirm am
žių žmogų sutvėrė į Savo pa
veikslą ir panašumą (Gim. 1, 
2d). Todėl, neveltui ir šv. 
Augustinas yra pareiškęs: 
“Dėl Savęs, Viešpatie, mus 
sutvėrei, ir mūsų širdys nenu
rimsta ! Nurims ir pasilsės tik 
Tavyje, Viešpatie! ’ ’

Prezidento flooverio laikais norėta šį j- i yra net patys įstatymai.

Iš “Chicagos” Marųuette vyko į Šv. 
Pranciškaus Ksavero misiją prie Green 
įlankos ilsėtis, o Joliet, ekspedicijos va
das, vyko su negirdėta naujiena į Mont- 
realį. Kai jau buvo nėtoli Montrealio, tai 
iriantis St. Lawrence upe, įvyko nelaimė 
- apsivožė valtis. Prigėrė jaunas indijo- 

nas, nuskendo visi Jolieto ir Marųuette’o 
užrašai ir pats vadas vos išsigelbėjo.

Montrealyj Joliet buvo labai iškilmi
ngai pasitiktas. Jisai buvo įlydėtas į ka
tedrą ir buvo atgiedota “Te Deum”.

Kadangi užrašai buvo žuvę nelaimėje, 
tai ekspedicijos vadas Joliet savo rapor
tą apie kelionę ir radimus gubernatoriui 
Frontenacui išdavė žodžiu.

Atgal į “Chicago”
Tuo tarpu Marųuette ilsėjosi misijo

je. 'Bet jain vis rūpėjo ko greičiausia 
grįžti prie vaišingų indijonų į Kaskaskia. 
Pilnai dar nesustiprėjęs Marųuette su 
dviem prancūzais palydovais sėdo į lai
velį ir plaukė Michigano ežero pakran
tėmis į “Chicago”. Tada buvo jau ru
dens laikas, oras šiurkštus, ežeras nera

Kun. A. T. (Samata).

mus. Tai kelionė buvo ilga ir varginga. I bė sunegalėjusį misijonierių, kaip įmany-
Dienomis keliautojai irdavosi, o vakare 
išlipdavo į krantą nakvoti. Kartais eže
ras buvo audringas ir keletą dienų prisei- 
davo ant kranto būti. Tą visą kelionę 
Marųuette smulkiai yra aprašęs.

Pagalios gruodžio 14 d. Marųuette 
su savo palydovais pasiekė Chicagos. Tai 
buvo 1674 metais. Toj vietoj tąsyk nebu
vo nei indijonų kaimelio. Vieta buvo že
ma ir pelkėta. Per tas pelkes palengva 
plaukė Chicago upė, o žiemą tos pelkės 
užšaldavo.

Šios vietos svarba buvo tame, kad 
čia buvo didelio susisiekimo punktas.

Marųuette su savo palydovais neke 
tino žiemavoti Chicagoj. Jie tikėjosi ga
lėsią pasiekti vaišinguosius indijonus dar 
prieš šalčius. Bet dėl Marųuette’o susilp- 
nėjusios sveikatos tęstu kelionės nebuvo 
galima ir prisėjo apsistoti.

Tais metais žiema buvo ypatingai 
žiauri ir ilga. Sniego buvo prisnigę daug. 
Keliąutojai susirado bakūžę, kur gyveno 
du prancūzai pirkliai. Jie mylėjo ir ger

dami rūpinosi jam patarnauti. Toliau gy
venusieji indi jonai, sužinoję apie “bal
tojo tėvelio” atvykimą ir jo nesveikatą, 
taipgi atsiskubino su patarnavimais.

Yra spėjama, kad bakūžė, kur Mar
ųuette žieinavojo, buvo toje vietoje, kur 
dabar sueina Robey ir 24-ta gatvės.

Viesulingu ir žiaurią žiemą sekė an 
kstybas ir gražus pavasaris. Šiltas oras 
atgaivino Marųuette’o jėgas. Jau kovo 
pabaigoj Marųuette su savo palydovais 
iškeliavo pas Kaskaskia indijonus, kurie 
senai jį buvo užsikvietę. Dabar jo sulau
kę, jie pasitiko jį, kaip angelą iš dangaus.

Apsigyveno jų palapinėj, maitinosi jų 
teikiamu maistu, o jis iš savo pusės pa
sakojo apie tikrąjį Manitu.

Balandžio 8 d. buvo surengtos nepa
prastos iškilmės. Lauke prie ištaisyto al
toriaus, kuri puošė Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Švč. didelis paveikslas, kun. Mar
ųuette laikė mišias. Jų klausyti susirin
ko apie 500 indijonų vadų ir seniūnu,

(Daugiau bus)
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Juozas Žilevičius

LIETUVOS VALSTYBES KONSERVĄ 
TORIJA

(Tęsinys) mybės dar vokiečiams • esant |
11. Peržiūrėję visą' eilę įvai-'pradėti muzikos mokinimo tą-.

rių buvusių mokyklų seniau SQ? tuoj prašo leidimo (1917 
Lietuvoje ir su Lietuva vie-(n1*) vietinės valdžios, atidary- 
naip ar kitaip surištų, tenka ii nebe kursus, bet mokyklą, 
prieiti prie svarbiausios, iš J Kodėl ’ Todėl, kad Naujalis 
kurios iina tiesioginę pradžią niatė daiig lietuviško jaunimo, 
dabartinė Konservatorija Kau-,k«ris nori jau specialiai nm-i 
ne. . • zikos mokintis, nes jau ta ka-

Kauno Valstybė* Konserva
torijos išsivystymas

rta buvo chorų aido tiek pa
stūmėta, kad buvo reikalas

J. Naujalis po to, kai 1894 galvoti apie mokyklą. Tą pa
in. buvo iš Kauno nuvykęs į tj galima pasakyti ir apie Pa- 
Regensburgą studijuoti baž- nevėžyje pradėtąją mokyklėlę, 
nytinio choralo, grįžęs atidarė Kad muzika buvo pradėta jau 
Kaune vargonininkams kursus, visuomenės įdomautis, kad jau 
nuo tų tat metų reikia skai- 'minas turėtų kur mokintis, 
tyti dabartinės Konservatori- Ii ūdija okupacinės valdžios 

pradžią, nors ir su per- Kaune įsakymas 1916x m., lap-
lukomis. Kursai tiek sekmi- kričio m. 13 d., kur tarp dau
bai vystėsi, jog buvo laikų.1 gelio įvairių taisyklių moky

tai kursantų skaičius siekda- tojams, §8 sakoma: “šitas į- 
vo desėtkų iš įvairių Lietuvos ' sakymas apima ir privatinės 
kampų, šitie kursai buvo vie- fortepijono ir kitas muzikos

Vėliavų alėja prie įėjimo į Pasaulinę Parodą.

Visos mūsų Seselės prisidėjo 
prie šios stebėtinos dekoraci
jos, bet daugiausiai darbavo
si S. M. V.

Šv. Mišias 8 vai. ryto cele-
bravo didžiai gerb. Tėvas V. i’trečią dieną po mišparų taip

dojo mokyklos mokinių cho
ras, o yisus trejus mišparus 
puošė stipriais, gražiais įspū
dingais balsais pp. Pavelsky- 
tės. 40 Vai. Atlaidai baigėsi

Kulikauskas ir pasakė gražų, 
turiningą , šventei pritaikin-

pat gražia procesija. 
Atlaiduose dalyvavo kaimy

tą pamokslą. Šias Mišias gie- nai svetimtaučiai kunigai ir 
dojo mūsų mokyklos mokinių antrą dieną vakarienėje daly- 
cltoras. Pabaigoje Mišių pra- vavo J. E. Vyskupas E. F. 
sidėjo 40 vai. atlaidai. Buvo Hoban ir kandėtos F. Conron. 
įstatytas Švenčiausias, baigta Į Valgius gamino pirmą dieną 
Mišios įr padaryta procesija,;Simonas Noreika, o antrą ir 
kurią labai pagražino mokyk- trečią pp. Ad. Misevičienė, Po
lus mokiniai, ypač. mažytės litikienė, Getautienė, Keliotie- 
mergaitės gražiai parėdytos ir uė ir Viktorija Deltuvaitė. 
Seselių išlavintos, sudarė gra-1 Geraširdžiai žmonės daug su- 
žią eiseną ir nesigailėdamos i dovanojo maisto, ypač pp. Ge- 
barstė gėlių žiedelius, kurių deikiai, reikmenimis, 
apsčiai turėjo, po Išganytojo

X Ateinantį trečiadienį, bi
rželio 14 d. tuoj po pamaldi]

Mišparai buvo laikomi kiek- 'Mokyklos Rėmėjų įvyksta mė 
vieną vakarą atlaidų metu lysinis sus-mas, mokyklos ka- 
7:30 vai. Sekmadienio mišpa- mbaryje.

kojų. Sumą atlaikė klebonas 
ir pasakė pamokslą.

ruošė ir antros dienos atlaidi] X Ateinantį pirmadienį, bi-

nintėlė vargonininkų virtusia 
mokykla. Tuose kursuose jie 
gaudavo pagrindinio suprati
mo apie muziką. Tie kursai 
tiek buvo populiarūs, jog ne
lankiusiam jų buvo sunku vie
tą gauti; Naujalio kursantų 
buvo pilna ne tik Lietuvoje, 
bet Rusijos gilumoje, Lenki
joje, net Amerikoje. Retai bu
vo galima rasti vargonininką, 
kurs nebūtų buvęs tuose kur
suose. Tuose kursuose yra pra 
dinį muzikos mokslą gavę ži
nomi ir jau spėję užsitarnau
ti visuomenės pagarbos muzi
kai; St. Šimkus, Al. Kačanau- 
skas, Jut Štarka ir daugel 
kitų.

Kursantai užėmę parapijose 
vargonininkų vietas, tuoj pra
dėjo organizuoti chorus. Dėka 
tų chorų, visoje Lietuvoje pra
sidėjo plėstis pirmutinė apie 
muziką sąvoka. Choristai, pra 
mokę dainų ir giesmių, įves
davo jas savo šeimynose, kai
mynuose iir tokiu būdu pradė
jo vystytis prie muzikos no-

pamokas”, nes kiekvienas mo
kytojas, turėjo gauti iš oku
pacinės valdžios leidimą mo
kytojauti. Matyt būta tam prie 
žasčių (Pr. Žadeikis. Didžiojo 
Karo Užrašai. I dalis, 160 pu
si.). Tuo remdamasi, matyti 
ir Naujalis 1917 m. prašė pro
jektuojamai savo mokyklai 
veikti leidimo.

Kadangi vien tik su leidi
mu ne ką nuveiksi, tat Nau- 
jaliui teko kiek palaukti. Me
tais vėliau buvo kreiptasi i 
Vilniuje pradėjusią organizuo
tis Lietuvių valdžią leidimo 
mokyklai ir piniginės para
mos. Persikėlus Lietuvos val
džiai Kaunan, buvo gautas lei 
d imas ir piniginė parama.

Mokykla pradėjo veikti 1919 
m., sausio mėn., kun. Olšaus
ko duotame bute. Buvo tai ke
li kambariai 3-rne “Saulės”

ROCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS

40 VAL. ATLAIDAI

daudaini naujų ištverti visuo
tinei Jo malonei

Puošnieji ir turintieji savo 
darželiuose gražių gėlių, ypač 
raudonųjų ir baltųjų bijūnų, 
tuo laiku skaisčiai pražydu
sių, aukojo papuošimui alto
rių. Sesutės, specialistės, tu
rinčios gerą skonį bažnyčios 
išpuošime, taip gražiai papuo
šė altorius ir presbiteriją, kad 
išrodė, kaip gražiausia- gėlių 
darželis iliuminuotas žvakių 

ir lempučių šviesomis. Įėjus į 
bažnyčią, darėsi malonu ir jau 
ku, žiūrint į Išganytoją esantį 
Švenč. Sakramente, monstra
ncijoje ant sosto, iš visų pu

sių apsuptą gražiomis gėlė- 
ir žmones 

Jam savo

iMišįpse atatinkamus pamoks- į rželio 12 d., 7 vai. vak. para
dus sakė didžiai gerb. Tėvas pijos komitetų ir federacijos 
V. Kulikauskas ir sumą celeb- sus-mai mokyklos kambariuo- 
ravo. Antros ir trečios dienų se.
mišparų ir sumos, kurią cele- i X Ateinantį trečiadienį, bi- 
bravo gerb. Tėvas B. Vitkus 
ir sakė pamokslus. Antros ir 
trečios dienų per sumas gie-

rželio 14 d., ,7:30 vai. vakare 
prasidės Novena prie Švenč. 
Jėzaus Širdies. R is

ĮDOMUS PROGRAMAS ja, taip pat laukiama gausaus 
------------ j atsilankymo į šį gražųjį, mū

šį sekmadienį, birželio 11 sų mokyklos uoliai rengiamą-
d., 7.30 va,, vakare ŠŠ. Petro jį programą, 
ir Povilo mokyklos metų už- ‘ 
baigimo įvyksta įdomus pro
gramas parapijos svetainėje,

1540 S. West St. Šį programa
išpildo patys mokyklos moki- . praeitiijų Sekminių šventė- 
niai, kurie yra gerai Seselių ŠŠ. Petro ir Povilo bažnv- 
išlavinti. čioje 40 vai. atlaidais, ačiū

Šis programas bus vienas iš daugelis žmonių aps-
gražiųjų ir įdomiųjų parengi- ,čiai naudojasi, nepaisydami 
mas, kuris suteiks malonumą, įdienos karščio gausiai lankė- 
tyrą, muzikališką, armoningą, į8* i bažnyčią ir pynė maldų
ausį dilginantį meną ir estėti-į vainikus ir tiesė po lšgany- į mis, iliuminacija 
skus lošėjų judesius. Mūsų mo : tojo kojų, dėkodami Jam už besimeldžiančius
kvkla visuomet rengiamuosius 
programus gerai išpildydavo

(vėliau “Aušros”) gimnazi įir atsilankiusius užganėdinda 
jos buto aukšte, kur tilpo keli (vo, bet šis, išrodo, bus gra- 
fortepijonai. Pirmaisiais mo- žiausis ir labiausiai patenkins 
kytojais buvo J. Naujalis, J. dalyvius.

ras plačiau su ja susipažinti ^tarka (forteP- M-) ir P. Ole- Programo konspektas: 1. mo
kiek tuolaikinės aplinkybės 
leido. Jei galima pritaikinti, 
nustatymui ryškesnio vaizdo 

tuolaikinio chorų vystymosi, 
tat galima pasakyti, jog buvo
Lietuva apsirgusi chorų epi
demija. Toje tai epidemijoje

ka (dainav. kl.). Mokinių bu
vo apie 40.

Baigus pirmąjį mokslo pus
metį, buvo gautas iš valdžios 
tinkamesnis butas buvusiuose 
Seimo Rūmuose (laike Seimo 
veikimo, ten buvo biblioteka).

Ą
išsivystė ir išaugo pirmieji I Atremontavus jį kik ir gavus 
mūsų solistai dainininkai, ku- reikalingiausių baldų, rudenį 
rie vienu ar kitu būdu veikė 1919 m. prasidėjo antrasis mo- 

visuomenę keldami muzikos >kslo pusmetis.

kyklos choras a) Vai ne miš
kas, b) Pavasario daina, ė) 
June song. 2. Just likę Oran 
dma... Song. 3. Žemesniųjų sky 
rių mergaičių šokis. 4. Flag 
Drill — išpildo žemesniųjų 
skyrių berniukai. 5. Atostogos 
pasibaigė... .gražus veikalėlis. 
6. ‘Tis the lašt rose of sum- 
rrier — atlieka aukštųjų sky-1 
rių mergaitės. 7. Naturaliza-

A. J. BER2YNSKIS
BIRCH TAVERN 

Lietuviška Užeiga
Užlaikoma šaltas alutis ir gardūs užkandžiai

2346 West 69th Street
(arti AVestern Avė.)
Tel. REPUBLIC 4544

škulį lietuviuose. Tų aplin- 
ybių dėka, inteligentijoje pra 

dėjo skambėti lietuviškos dai
nelės kurių aidai atsimušda
vo jaunos moksleivijos krūti
nėse. Ir taip diena po dienos 
plėtėsi vis didesnis prie mu
zikos prisirišimas. Aišku, tam 
pradėjo reikalauti specialių 
mokytojų, o gabesnieji — mo
kyklų. Pirmutiniais muzikos 
mokytojais, kurie pradėjo duo 
ti muzikos pamokas, daugu
ma buvo buvę Naujalio kur
santai. Kuomet norintieji dau 
giau muzikos mokintis nesite
nkindavo vietinio vargoninin
ko žiniomis, tie važiavo Kau
nan. Tokiu būdu, tie kursai 
beveik niekuomet, net iki d i 
džiojo karo pradžios, nebuvo 
visai nustoję veikti.

Kai Naujalis suranda gali-

„ , . . , , , tion Office — Playlet. 8. Prie
Mokytojų sąstatas buvo pa- , x. . . . .
■ii-,... , r.a,na‘°au^stesniųjų skyrių

mokiniai. 9. Diplomų išdali
nimas, suteikiamas dovanų ir į 
kalba. 10. Lietuva Tėvynė mū 1 
sų — himnas. Muzika — S. 
M. M.

Roekfojvliečiai vra žmonės

didintas: Herbeck-Hansen ir 
Bilminiūtė—£iurlienė (fort.

ki.), A. Kirchnęr (smuiko),
Koscialkanskas (dainavimo) 
ir Tallat-Kelpša (muzikos te
orijos ir solf.). Mokinių buvo 
jau 64.

(Daugiau bus)

Jo teikiamas malones ir mal- karštas maldas siunčiančius.

Užprašau Visus Ątsilankyti Dideliame Atidaryme

CALIFORNIA INN
MIKE BIAGO, savininkas

4358 So. California Avenue
BRIGHTON PARKE

Šeštadienį, Birželio 1O, 1933
Ateikite atsigerti šalto alučio ir užsikasti 

skanių sandvičių.

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVĄ 
DĖMESIUI

opiieciai yra 
susipratę, gerų parengimų ne
praleidžia ir jų vertę įkainuo-

Ištroškę
ST. YUŠKA

Lietuviška Užeiga

Čia užlaikoma gardaus šalto Alučio “Edelweiss” 
Patogi vieta užeiti svečiams, ir paragauti mūsų gar
daus alučio.

*
6241 So. State St.

E

Užeikite gražiausioji visoj South Sidėj parengton užeigon 
atsigerti skaniausio alučio. Taip pat turime ir skaniausių 
užkandžių, kuriuos pagamina ilgų metų prityrimo “ dietas.
I Muzika ir Šokiai būna kus šeštadienio (Subatos) vakarą. 
Susirinkimams arba' šiaip parengimams labai didelis kam
barys, kuriame sutelpa virš 60 žmonių.

Kviečiame Lietuvių visuomenę atsilankyti mū'ių užeigon. 
Užtikriname, kad nesigailėsite ir maloniai praleisite laiką.

' Užeikite tat j

Smith’s Palm Garden
4177 ARCHER AVĖ. v

Ant kampo Richmond Street

Telefonas LAFAYETTE 2235

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

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

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

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant vizų linijų ir geriausių laivų j Lietuvų ir visus 
pasaulio kraštus.
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D R I U e X s Šeštadienis, birželio 10, 1933

PIKNIKAS ir KARNIVALIUS SV, ANTANO PARAPIJOS I 

Cicero, Illinois

SEKMADIENYJE, BIR2EL3O (1I1NE) 180., 1933 M.
VYTAUTO PARKE

115 GATVE. TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.
MMjNKC^

PRADŽIA 11 A. M.

Bus visokiausių žaidimų, sporto, — Basebali, Duneing su praisais. Varsity Syncopaters 
muzika. Valgių lig sočiai. Gurkšnelių netruks etc. ..

Kviečiame visus nuoširdžiai
KLEBONAS IR KOMITETAI.

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU 
KOLONIJAS

CLEVELAND, OHIO
LIETUVIŲ KULTŪROS 
DARŽELIO IŠKILMĖS

Clevelando lietuviai laukia

tų išmušė “home-run”, ir to
dėl žaidimas baigėsi St. Jus
tine naudai. •

Gini. Pan. šv. parapijos ty
mas šiame žaidime jiarodė, 
kad A. Karpus yra ne tik

Šį kultūrinį darbų dirba ti- pUįkus pįmio beiso sargas, bet 
si Clevelando lietuviai gražioj ir labai geras metikas> Pas.
.vienybėj. Duok Dieve, kad kutįngse keturiose permaino 
taip gražiai pavyktų ir atida-1 sp (innings) jis įšstreikavo 
ryti. Visi sutartinai dirba tau net aštuonis mušėjug (bal
tinį darbą, visi remia, išsky- įr davė Ju “hits”.

I particulars soon and bė pre Raginis S.S. 
Įpared to regi s t er as the time Kinas L.F 
is very limited. Andruska C
Na'i vit y defeats Brsnden in 

No Hit Game
ln a game plaved at Ogden 

Park, the Nativity Gramniar 
School team, chanipions of th?
Lithuanian division, defeated 
the strong St. Brendens team, 
chanipions of the Southern di 
Vision, by a score of 4 to 1.

Tbe pitcfcing of Balčiūnas
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OCarro.1 P.
1 McManara 3b. 
0 McPolin C.F. 
i Lozeau 2b.
0 Miller L.F.
0 Kearney C.
- i Totais '
0i_______________
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Rakunas 3b. 
Rochis lb. 
Šimkus ILF.
S. Gailius 2b. 
Balčiūnas P. 

Gailius C.F. 
Totais DIDIS

IŠPARDAVIMAS
refrigeratorių,
PLOVYKLIŲ,
PEČIŲ IR 
Visokių kitų namams 

reikmenų!

PEOPLES FURNITURE
KRAUTUVĖSE!

St. Brenden — 1
H R E“rojaus” garbin-rus ^Rusijos

tojus. Jie viskam priešingi.
Bet labai maža jų reikšmė,

tuvių kultūros darželio, ati- nes Clevelande jų mažai ran-j tymas žais Ogden Parke 1 vai. 
dengimas Dr. Jono Basanavi- j dasi. popiet prieš Saered Heart ty-
čiaus biusto, Gordon parke, j Kultūrinio darželio atidary-_ mą. Kas tik nori, gali atva-l’track team, broke tbe world’s 
prie Rockefelerio daržo. Jaujnio komisiją sudaro dr-jų at-j žiuoti ir pamatyti. Žaiaimm 'reeord by hurling the 16-pound 
nuo senai darželis puošiamas, stovai ir pavieniai: K. S. Ka-[veltui; vieta, 66th ir R&cine'stiot a distance of 52 feet 8*4 
dabinamas. 'rpavičius, O. G. Mihaličienė, t Avė. **

Darželio atidarymas prasi- p. Muliolis, P. Glugodienė, J.

dideliu,nekantrumu birželio lt 
d., kurioj bus atidarymas lie-

Rytoj žaidimai

Gimimo Pan. Šv. (Nativity) , featured, when he held the
Big Jack Torrance of the ,°PPOIMmts llitless throughout 

Louisiana State university the game. The opposing pit- 
cher, Caroll did a good job 
himself būt three hits and 
two walks in the seeond end- 

1 ing gavę Nativity the \vin-

Walsh S.S. 
Kavanaugh lb; 
Boyle R.F.

0 0 2
0.00
0 0 0

dės 10 vai, ryto didelėmis iš- Sadauskas, A. Grigienė, M. 
Kfcte^niis. (Mišeikienė, V. Šukienė. Val-

Iškilmėj dalyvaus Lietuvos1 dybos nariai: pirm. — adv. P. 
pasiuntinys J. A. V. B. Balu-ičesnulis, nariai J. Kalasfevi-

Li huanian Teitais 

Tournament

A Lithuanian Tennis toum-

inches. The reeord previously
was held by H. Heljasz of inin^ runs . -

out ten men and Carrol eight. was .. .Nativity — 4Poland, whose distance 
52 feet 7 and seven eights in
ches.

the Worlds Fair, and Lithu-tis iš V ashington, D. C., ko-Jčįenė, L. Brazauskas. Komiai-, anient for Lidiuanians all o-
nsulas, miesto majoras, kleb. ja deda daug pastangų, kadjYer the World will be soonjanian Day. AVatch the Drau- 
kun. Vilkutaitis, kleb. kun.
Karužiškis, buvęs miesto me
nedžeris ir kiti.

Programą ves adv. P. Cės
imis.

darželio atidarymas gražiai sponsord in accordance with'*gbg Sports Columns for full 
pavyktų. Atidarymą filmuos 
Lukšis. Iškilmingas atidary

mas skelbiamas įvairiuose lai- j 
kraičiuose, kaipo tautinis dar- Į

Dainuos didysis bendras cho i bas. Visi mielai sutiko talpi-Į 
ras (iš 100 narių), vedamas i liti žinias, kokias tik prįduo- 
muziko Vinco Greičiaus. Da- sime tuo reikalu. Paskutiniam 
lyvaus benas iš 40 muzikan-į susirinkime, gegužės 26 d., se
tų. Programa bus dalelė ir i-jkretorfiis K. S. Karpavičius 
Vairi, nes tai istorinis įvykis, pridavė iškarpą iš laikraščio.

Clevelando ir apylinkės lie- kuris išeina Arnbridge, Pa. , 
tuviai visi kviečiami dalyvau- kur gyvena 19 šeimynų lietu
ti istorinėj šventėj. Tą dieną ■ vių. Teft jie nutarė parenfi 
visi būkime prie lietuvių kui-.du kultūrinius darbus: Cleve-

Thomas J. Courtney

Balčiūnas struck

Martikonis S.S.
H R E 
0 0 2

Į LIETUVĄ

Rcgųliariški Išplaukimai — 
Smagi Kelionė ——
Žemos Kainos 
Del platesnių informacijų krei

pkitės į mūsų agentus arba

SC A ND1N AV I A N 
AMERICA N LINE

130 N. La Šalie St. 
Chicago, III.

LACHAWICZ IR ŠONAI

tūros darželio. , 
i Dr. Jono Basanavičiaus biu 
Astą Clevelando lietuviams do
vanojo Lietuvos vyriausybė. 
Planus padarė majoras Ardi
ckas ir kitas arkitektas, už ką 
Clevelando lietuviai jiems yra 
labai dėkingi.

lando lietuvių darželį ir Pitts- 
burgh’o universitete lietuvių 
kambarį. Negalima buvo net 
įsivaizduoti, kad taip mažose 
kolonijose žmonės prijaustu 
kultūriniam darbui. Korespo
ndencija rašyta B. Grambos.

P. Glu-nė, koresp.

S. C. L. S. D. L. B. A. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrabų kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo 

Moderniška Koplyčia Dykai
> Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

CICERO, JLL.
1433 Sc. 49th Court

Telefonas Cicero 5927

. CHICAGO, ILL.
2314 West 23rd Placc 
Telefonas Canal 2515—2516

Pasirinkimas visokių geriausių 
refrigeratorių: Norge, Gibson, 
Majestic, Sparton, King Kold 
ir kitų — vertės nuo $100.00 
iki $150.00 po
65.00 *79.00

ir tt.
Metalinės ledaunės tik po

*12.95

OLD TIMERIŲ BASEBOLO naitis, A. Kaminskas, V. Stra 
kalaitis ir K. Gervilis. Iš 
North Side iki šiol pavardžių 
nebuvo galima gauti, nes jie 
laikė slapta praktikas. Bet 
žadame juos padaboti ir su-

ŽAIDIMAS VYČIO” 
PIKNIKE

V ’

MARQUETTE LIETUVIAI 
PRALAIMĖJO VIENUO 
LIKTOJE PERMAINOJ

L. Vyčių “Old Timeriai” iš 
North Side žais prieš South 
Side ‘‘Old Timerius” liepos žinoti.
4 d., Vytauto darže.

Atėjo žinios, kad North Siti"

“old timeriai” pasiryžę su
pliekti South Side tymą, bet 
South Side ir gi nemiega: jau
turėjo kelias praktikas ir, J Pereitą sekmadienį Gimimo 
nors kaulai gana braškėjo, vi-1 Pan. Šv. parapijos tymas pra
si žada nepasiduoti.

Tarpe South Sidės “oldti-^C. Y. O. lygoje. Vienuoliktoje 
merių” randasi šie: Dr. Simo- permainoje vienas iš oponen-

Steito advokato ofisas yra svar
biausias lr stipriausias ui visus kitus 
poiitlškus ofisus. Steito advokato 
ofisas turi galią 'apginti pavieto pi
liečius nuo vagių, razbaininkų, 
žmogžudžių ir visų kitų nepagei
daujamų piliečių (hoodlums). Sva
rbiausia užduotis vlršmlnėto ofiso 
yra apginti teisingus piliečius.

Thoir.as J. Courtney turi tikrą 
kvalifikaciją dėl apgynimo teisingų 
piliečių.

Organizuoti darbininkai per pas
kutinius keletą metų buvo persta
tyti neteisingoj šviesoj, dėl tos prie 
žaslits, kad ypatos, kurios spėka 
galėjo priversti pildyti savo valią, 
prieš darbininkų klasę, su pagel- 
ba mirtį nešančių ginklų — vadi
namų niax?hine*guns. sugebėjo su
organizuoti grupes, kurias pavadi
no unijomis; galėjo įrodyti ir įti
kinti, kad tai būk esą legališkos 
darbininkų unijos, kurios pildo ir 
pasiduoda tikriems orga/iizuotų dar 
blntnkų principams.

Mekanizmas ir veikimas tų va
dinamų ‘'darbininkų unijų" nese
nai tapo atidengtas lr rasta, kad
Jos yra niekas daugiau kaip tik OF
įrahklal rankose savo vadų, dėl pa- COOtt COtSTf
praeto plėšimo ir prieepaudos, ne ilk savo narių, bet lr legallo biz
nio. Tie taip vadinami vadai krlminailgkals būdais lr teforitmo keliu 
išgavo iš legališko blsnlo kaip išrodo statistika, milijonus lr milijonus 
dolerių, ir kaip ,žinoma, tie pinigai surado sau kelią J tų raketerių 
kišenlus. Tie gi mketeriat su pagelba Įgytos Spėkos it su pagelba 
pinigų, kuriaoG jiems pasisekė nelegaliai išlupti, varo savo kenksmin
gą darbą prie# veikiančią politiką. Si duoklė yra didelė nenauda ir 
reprezentuoja vieną Iš dldšiauslų blogybių, kuri dabar yra pastatyta 
prieš organizuotos draugijos akis.

Steito Advokatas of Cook County, kurio utduotimi lr darbu yra 
prižiūrėti, kad būtų pildomi įstatymui, pilusi realizuoja šį labai svar
bų pavojų organizuotai draurijal ir lcgnUŠkam bizniui ir dabar, dar 
pirmą kartą Cook County Pavieto istorijoje. Pirmas 8telto Advoka
tas išdrįso viešai tuos raketerlUB iššaukti | kovą tuos,' kurie vadovauja 
Ir nuodija tas taip vadinamas ''darbininkų unijas.” Jis jiems drąoiai 
pasakė, kad jis pavartos visą jam per JO ofisą duotą galią, sunaikinti 
visas raketerių organizacijas, palluosuoti tegalį biznį lr paprastus dar
bininkus nuo šio gigantiško octopuso. Reikta suprasti Ir įkainuoti 
šio drąsaus ir doro žmogų us, kuriuo yra Steito Advokatas, kuris iš
drįstu tęsti tokią pavojingą kovą. Nes kova su raketerials yra labai 
pavojinga. Tie raketerlal turi didelius ryšius turi dideles sumas pi
nigų. kurtas Jie yra prisiplėšę, ir todėl lengva suprasti, kaip sunki ir 
pavojingi- tokia kova gali bti dėl vienos ypatos. Tokiai kovai reikia 
nepaprastos drąsos žmogaus, žmogaua kuria hesibijo kanuolių, nesi
bijo machlnrguns. Nesibijo prarasti savo gyvybę kovoje, kuri yra 
panaši į karą — bet karas yra draugijos labui, labui paprastų darbi
ninkų, legališko biznio labui.

J neatleidžiamai drąsią kovą. kurtą veda Thotuas J. Courtney prieš 
kriminallškumą, kuris nuodija taip vadinamas darbininkų organizaci
jas, atkreipė atydą viso pasaulio spaudą Ir todėl viso pasaulio akys 
dabjir yra atkreiptos į vedamą Cook Paviete kovą. kurios tikslu yra 
panaikinti visas nelegališkos darbininkų unijas lr Jų terorlstihlus me
todus. Svarba šios didelės kovos buvo nesenai demonstruojama, kuo
met WTlllam Green, prezidentas Amerikos Darbo P operacijos Ir vadas 
legalių darbininkų organizacijų Amerikoje; Virtor Olander, veteranas 
ir darbininkų vadas ii Illinois, ir John Fitzpatri<gt, daugelį meti; bu
vęs prezidentu Amerikos Darbo Federacijos ne tik indorsavo Thomas 
J. Courtney veikimą prieš raketerių unijas, bet pasižadėjo duoti pilną 
savo Ir savo atstovaujamos Organlsacljos paramą šioje sunkioje ir 
rimtoje kovoje. Kas dėl pasekmių, tai tlnaųt Thomas J. Courtney, ži
nant Jo karingą širdį, Jo nepaprastą drąsą ir pasiryžimą, jo norą Ir 

I geidimą padaryti darbo klasę nepriklausomą ir kuomet legališkos biz
nis bus apvainikuotas pilna pergale, taip kad kiekvienas darbininkas 
žinos, jog jo organizacija stovi ir laiko 'Tour ėųuare" už representuo- 
jamą unljlzmą, už unljltmą, kokį buvo Skelbęs miręs didelis vadas 
Samuel P. Gompersas. Wllllam Oroen lr John Fltzpatrick ir kiti dideli 
vadai Iš telsuoto lr prakilnaus darbininkiško judėjimo. Toliaus kleėt-

lnimėin lahni idnmu Žaidimai vienas darblnlnka galės būti tikru, kad j© organizacijos vadai bus laimėjo lanai I«omų Kaltiintų i Htoln<l kt>d Jų unijos tikslus bus nemketerlavhnaa kalk tų va
dų, kurių tikslas buvo nenešti pageltą lr daryti gerą darbininkų kla
sei, bet Ieškoti sau gerų pelnų Ir netegažllkų pajamų.

CHARLES p. KAI,.

AMERIKOS LIETUViy EKSKURSIJA
1 LIETUVĄ IR ROMĄ

(PER CHESB0URGĄ)

GREITUOJU IR GRAŽIUOJU LAIVU

Aquitania
1933 —- Šventaisiais metais,

BIRŽELIO-JUNE 15 D.
Gerb. KUN. DR. JONUI NAVICKUI, M. T. C. vado

vaujant. Ekskursiją rengią A.L.R.K. Fetloiaeija.
Ekskursantni aplankys — Šv. Teresės šventovę, stebuk

lingąjį Liurdą, Romoje Šventąjį Tėvą ir Lietuvą.
Su šia ekskuntija važiuoja ir J. E. VYSKUPAS PET

RAS PRANCIŠKUS BUČYS, M. I. C. , l
Kas norės, galės važiuoti tiesiog į Lietuvą per South- 

amptoną ir London’ą, arba per Cherbourg’ą.
Visais ekskursijos reikalais kreipkitės į

A. L. R. K. FEDERACIJĄ
2334 80. OAKLEY AVĖ, CHICAOO, ILL.

CUNARD LINE^

Drabužių plovyklos, šių metų 
mados, Standard padarymo, 
gražios ir tvirtos, vertos $75.00 
už

*37t5O

Naujos mados gesiniai pečiai, 
su stalo viršų, gražūs, paran
kūs ir nebrangūs, verti $58.00 
už ]

‘29.95
KODĖL PIRKTI KITUR IR 

MOKYTI DAUGIAU? 
PIRKITE ČIA IR TAUPYKITE!

PEOPLES
FURNITURE CO.

KRAUTUVIŲ 
2536 40 W. 63M STREET 

Hemlock 8400 
<177-83 ARCHER AVB.

Lafayette 8171 
Chicago, UL

“Draugo” Didysis Piknikas Liepos 9 D
Birutes Darže 79th ir Archer Avenue
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Laimingos Keliones Musų Drąsuoliams Per Atlantiką
galėtojus lietuvius. Tuo rūpi- intenciją: jie įrašė ir skridimo 
naši Lietuvos karo aviacija ir rėmėjų knygoje, kurių nuvežę 
civilinis aerokliubas, kuris su- padės Vytauto Didžiojo mu- 
darė priėmimo komitetų iš vi- i
suomenės atstovų, Be to, Kau
no miesto valdyba jau iš ank
sto mūsų lakūnų pagerbimui ; 
nutarė LinkMMtalnio gatvėj 

pavadinti Dariaus Girėno gat- Į 
ve. Matote, gerbiamieji, visi J 
lietuviai vienodai brangina la 
kūnų žygį: Amerikos lietuviai ( 
įvertino jų pasiryžimų ir pa
rūpino jiems gerų lėktuvų su 
nauju motoru ir propeleriu, o 
Lietuvoje, taip pat gražiai į- 
vertinamas mūsų lakūnų didis 
darbas. Bet tai dar ne viskas.
Tegu jie tik laimės!

Lakūnai pat pradžioje pa- 
jsisakė, kad nori rizikuoti lie

tuvių tautos garbei. Tų sav

tis, aukotis ir pasirengti nau 
jam žygiui, kad audringųjų 
vandenynų dievai būtų paten
kinti Tavo pastangomis, pasi
ryžimu ir nekviestų Tavus į 
Didįjį Teismų.

“LTTUANICOS” laimėji
mas tegu sustiprina jaunųjų 

(Tųsa 6 pusi.)

LAUKIA PALANKAUS ORO 
SKRIDIMUI

NEW YORK. (Mūsų spec. koresp.) Mūsų lakūnai, kap 
S. Darius ir S. Girėnas, skridimui per Atlantikų visiškai yra 
pasirengę. Jei nuo Atlantiko okeano nuslinks miglos ir šiek 
tiek nutils audros ir vėjai, jiedu išskris šeštadienyje, ar sek
madienyje.

Lietuvių oro galiūnams Kap. S. Dariui ir Leit. S. Gi
rėnui laimingai pasiekti Kaunu ir grįžti-atgal Chica 
gon linki

Lietuvių oro galiūnams Kap. S. Dariui ir Leit. S. Gi
rėnui laimingai pasiekti Kaunu ir sugrįžti atgal Chi- 
cagon linki

JUSTICE ELECTRIC SHOP
4104 Archer Avė. Chicago, III.

BEN. J. KAZANAUSKAS
Sim. Daukanto Skolinimo ir Būdavojitno D—jos 

Rraštininkas
aW. 23rdPl. Chicago, BLt• v» — i i — • TV U vi v ji lo llvvUVlŲ. Ulv-lYClo ilvll"Kaip žinome, musų lakūnai *

, . c, . v. zikavo?kap. Danus ir S. Girėnas šio
mis dienomis jau pakils skri- Lietuva rengiasi iškilmingai 
sti per Atlantiko vandenynų į sutikti Atlantiko padangės nu
Lietuvų. Visi gerai žinome, — - • .............. • ■ ■
kad tas jų laimėjimas suteiks 1^ ■- ■■ ■ —--fl* ■ 8 =

garbės ir didesnio populiaru
mo mūsų tautai ir parodys pa 
šauliui, kokių lakūnų mes tu- 
rime.

Be to, jie veža Amerikos 
lietuvių laiškus į Lietuvų; 
juos pristatys ten pačiu grei
čiausiu būdu — vos per dvi
dienas. Daug lietuvių pasinau Lietuviu drąsuoliam? 
dojo tokiu lietuvių lakūnų pa- T . c - • 1 •
štu. Tačiau tokia nepaprasta 5 UirenUI, Sklt
proga naudojasi ir kitataučiai. , dideliame aviacijos Ž1 
Pavyzdžiui, viena amerikonų J
filatelistų įstaiga (visų vals- tuvą linkime daug la 
tybių pašto ženklus parduoda- , < . ....
nti) užsakė net 200 ta«k, nu- laukiame jų laimingž
vežti,į* Kaunu, iš kur tie laiš
kai bus sugrųžinti jai. Ir jau 
dabar ji gavo tų laiškų užsa
kymus t ko net iš ke* ..... - .

Lietuvių oro valdovams Kap. S. Dariui ir Leit. S. Gi
rėnui laimingai nusileisti, laikinoje sostinėje — Kaune 

linki
JONAS PUDfcVELIS

Generalis Kontraktorius ir Ice Cream Parlor 
2650 W. 39 St. . Chicago, IU.

Kap. S. Dariui ir Leit. S. Girėnui laimingai nugalėjus 
Atlantikų, nusileisti Aleksoto kalne ir grįžti Chicagon 
linki

JUSTIN MACKIEWICH
MORTGAGE BANKER

2324 S. Leaviu St. Chicago, BL

Kap. S. Dariui ir Leit. S. Girėnui linkime laimingai 
nulėkti Lietuvon ir sugrįžti atgal Chicagon

SMITH’S PALM GARDEN
Geriausias Alus Chicagoje

4177 Archer Avė. (Kampas Richmona St.) Chicago, III.

Kap. S. Dariui ir Leit. S. Girėnui daug pasisekimo 
skridime per Atlantikų į Lietuvų ir laimingai sugrįžti 
atgal į Chicagų linki

A. SALDUKAS
REAL ESTATE and INSURANCE

4038 Archer Avė. Chicago, BĮ.

Lietuvių oft> galiūnams Kap. S. Dariui ir Leit. S. Gi
rėnui laimingai pasiekti Lietuva linki

PRANAS MICKIS
SIUVĖJAS

t 4146 Archer Avė. Chicago, BĮ.

Lietuvių oro galiūnams Kap. S. Dariui ir Leit, S* Gi
rėnui laimingai pasiekti Kaunu linki

UNIVERSAL MILLINERY SHOP
M. ADOMAITIENE, Sav.

3341 S. Halsted St. Chicago, BĮ.Metropolitan 

State Bank

LAK. S. GIRĖNAS
Lietuvių drųsuoliams Kap. S. Dariui ir Leit. S. Girė
nui laimingai nusileisti Kaune ir grįžti atgal Chica
gon linki

P. NOVER
Didžiausia Jeuelry Krautuvė Brighton Parke

4148 Archer Avė. Chicago, BĮ.

Lietuvių oro pažiboms Kap. S. Dariui ir Leit. S. Gi
rėnui laimingai nusileisti Kaune ir grįžti atgal Chica
gon linki

KAZIMIERAS KASILAUSKAS
“GERIAUSIAS ALUS BR1DGEPORTB”

3334 S. Halsted St. Chicago, UINARYS FEDERAL RE3ERVE SYSTEM

2201 W. CERMAK RD Lietuvių oro drųsuoliams Kap. S. Dariui ir Lęit<S. Gi
rėnui laimingai nuskristi į“ Lietuvų ir sugrįžti atgal 
Chicagon linki I LuMI

ARCHER GENERAL STORE
J. MIKSIS, Sav.

3990 Archer Avė. Chicago, III.

CHICAGO, ILL
Kap. S. Dariui ir Leit, S. Girėnui laimingos kelionės 
į Lietuvų ir atgal Chicagon linki

JUOZAPAS PIKELIS, Sav.
.JOSEPH’S DRY GOODS STORE

3344 S. Halsted St. Chicago, BĮ.

Lietuvių drųsuoliams Kap. S. Dariui, ir Leit. S. Girėnui 
laimingai pasiekti Lietttvų ir sugrįžti atgal Chicagon 
linki J

PETRAS PALIULIS
SVETAINĖ IR ALUS -

2244 W. 23rd PI. Chicago, BĮ.

lietuviu oro galiūnams Kap, S. Dariui ir Leit. S. Girė
nui laimingai nuskristi Kaunan ir sugrįžti atgal linki

JUSTIN KULIS
VAISTINE

3259-3261 So. Halsted St. Chicago, SL

Kap. S. Dariui ir I/eit. S. Girėnui laimingos kloties 
skrendant į Kaunu linki

KAROL MAROZA 
RESTAURANT

2343 S. Leavltt St._______________________Chicago, Dl.
KAP. S. DARIUS

Lietuvių drųsuoliams Kap. S. Dariui ir Leit. S. Girė
nui laimingai pasiekti Kaunu ir sugrįžti atgal linki

M. KAMINSKAS
BUCERNĖ IR GROSERNĖ

£300 W. 23rd St. Chicago, BĮ

Lietuvių drųsuoliams Kap. S. Dariui ir Leit. S. Girė
nui dauję laimės ir ištvermės kovoje su Atlantikų ir 
laimingai pasiekti Kaunu linki

D. PACEVICIUS
BUCERNfl IR GROCERY

2614 W. 69th St. . Chicago, BĮ.

Lietuvių drųsuoliams Kap. S. Dariui ir Leit. S. Girė
nui laimingai nusileisti Aleksoto kalne linki

ANTANAS PAVILIONIS
Hardware and Paint Store

6825 S. Western Avė. Chicago, Dl.

Lietuvių didvyriams 4<ap. S. Dariui ir l^eit. S. Girėnui
laimingai pasiekti Kaunu ir sugrįžti atgal Chicagon 
linki ,

’S’m. SADAUSKIS
Moving, Expressing ir Anglys

prieinamomis kainomis
3432 S. Halsted St. Chicago, BĮ.

Lietuvių drųsuoliams Kap. S. Dariui ir Leit. S. Girė
nui laimingai pasiekti Ižetuvos padangę linki

BRIGHTON PARK RESTAURANT .
CHAS. V ALANTAS, Sav. '

4180 Archer Avė.  Chicago, Dl.

Lietuvių ereliams, Kap, S. Dariui ir Leit. S. Girėnui 
laimingai nuskristi Lietuvon linki

A. SHINKUNAS
2200 W. 23rd ttt. Cicago, Di.

Lietuvių drųsuoliams Kap. S. Dariui ir Leit. S. Girė
nai laimingai pasiekti Lietuvų ir sugrįžti atgal į Chi- 
caga linki -

JONAS KASS - KAZAKAUSKAS
Jewelry, Muzikos instrumentai, plokštelės, gaidos 

ir kiti daiktai
<216 Archer Avė arba 2049 W. 35th St. Chicago, III.

*fir-,rii>-«rTW*- ■ ■ ■nu m i —”u. anamia-r

Lietuvių oro galiūnams Kap. S. Dariui ir Leit. S. Girė
nui laimingai pasiekti Lietuvos padangę ir sugrįžti at
gal Chicagon linki

JONAS GRICIUS
Siuvėjas Vyriška ir Moteriškų rūbų 

3408 S. Halsted St. Chicago, Dl.

Lietuvių drąsuoliams, Kap. S. Dariui ir Leit. S. Glr& 
nui, laimingos kelionės į senųjų tėvynę linki

S. BALICKAS 1
SIUVĖJAS

2156 W. 23rd St. Chit agn, BĮ,

. <wi#’ksV'



CHICAGOJE

link surengimo piknikų para
pijos naudai. Nutarta suren
gti tris piknikus: pirmas į- 
vyks sekmadienj birželio 11 d., 
antras liepos 2 d., parapijos 
darže, o didysis išvažiavimas-
piknikas liepos 23 d., Vytau- . ^sa nuo 0 Pusl-) 
to parke. Iš anksto kviečiame UetuT°8 san? ‘r ikve

Kuriuo tikslu 
mūsų Lakūnai 

AukojasiP

visus skaitlingai atsilankyti. 
X West Pullmane yra daug

dirbtuvių kaip tai: Interna
tional Harvester Co., geležies

pia juos naujiems žygiams! 
“LITUANICOS” pralaimė

jimas ir nugrimzdimas į At- 
lantiko vandenyno gelmes tegu 
auklėja jaunųjų lietuvių at
kaklumų; ir ryžtumų, kad Spa
rnuotas Lietuvis būtinai įvei
ktų klastingųjį Atlantikų Tė
vynės Lietuvos garbei!

Tad šį savo skridimų ski-

įjo pasauliui išpažinti lietuviu 
esųs ir štai jau traukia Lietu
vos aplankyti ir dar oru.

Bet tas žmonių džiaugsmas 
neilgam buvo žadėtas. Pasiro
dė, kad ir laikraščiai mėgsta 
pajuokauti. Gi pirmoji Balan
džio kaip tik ir yra tinkanti 
juokams krėsti diena.

Nors tai buvo tik Baland
žio pirmosios prigavimas, bet 
pas daugelį užsiliko mintis, 
nejaugi lietuviai negalėtų pa
sidalinti tuja garbe, kuri lau
kia perskridusius Atlantikų! 
Nejaugi lietuviuose trūksta 
drųsos? Ne, mes save įtikino
me, lietuviams drųsos netrūk-

enis, birželio 10, 1933

žinia. Nenorėjos iš karto nei 
tikėti. ĮJet balandžio pirmoji 
šį kartų nebuvo niekur įmai
šyta...

Ir mes dabar jau tik valan
domis skaitome laikų... iki iš
girsimo: “Kap. S. Darius ir 
Įeit. S. Girėnas laimingai pa
siekė mėlynųjų Lietuvos pa
dangę”... •

Tiesa, mes neturim jokit) a- 
bejonių apie tai.

GARSINKITĖS “DRAUGE"

US GIRDĖT AUŠROS 
URTįl PARAPIJOS, 

WEST SIDE

si prie mokyklos baigimo va
karo, kuris įvyks Paliulio sa
lėj, birželio 18 d. Seserys mo
kytojos it varg. Brazaitis ruo 
šia gražių programų.

X Sųryšy su Marozo nužu-

ną, Hinsdale, III. Juozas buvo la
bai uolus darbininkas, supratęs ir 
turėjęs'gerų pašaukimų prie vie- 
nuolynio gyvenimų pagyvenęs tik 
6 dienas prie brolių marijonų mi
rė staigiai susirgęs, kuomet grįžo 
iš ūkės darbo, birželio 3 d. vakare. 
Iškilmingai palaidotas birželio 7 
iš Aušros Vartų par. bažnyčios 
su trejomis šv. Mišiomis ir pamo-dymu, užvakar policija suėmė 

vienų “klubų”, kuris dienoms j kslais Lįžnyčioje ir ant kapų.
BAIGĖ UNIVERSITETĄ 
JUOZAS O. PETRAITIS

laikydavo
kauliukais
naktimis

okupavęs kampų, 
‘ ‘ šaudydavo ’ o 
‘ ‘ koncertuodavo ’ ’. 

Tačiau kai kurie “paukščiai”
spėjo pasislėpti nuo policijos.

Tėvai, dabokite savo vai
kus. Ar-gi tam juos auginat, 
kad paskui policijoj turėtų re
kordus ir laikraščiai rašytų 
apie piktus jų darbus.

Velionis palaidotas Šv. Kazimie
ro lietuvių kapuose, kunigų ir bro
lių marijonų skiriamoj vietoj. Jau 
yra pradėtas fondas rinkti aukas 
ir pastatyti gražų paminklą Liur
do grato Švenč. Panelės ant ma
rijonų vienuolių kapų. Prašome 
visų prisidėti prie to darbo pagal 
išgalės. Brolis Vladas.

riame.ir aukaujame Tau, Ja*. sla> bet finansisku atžvil||,
n0J‘ L‘etU™' tai tiesa - jie yra silpnoki.

Tų didįjį bandymų prade- Bet vistiek viltį, kad lietuvis
' sime, tikėdamiesi Dangaus pa- kada nors perskris tų didžiu

lį vandenynų, mes nepametėm. 
"V is laukėm ir tikėjomės.

Ir štai vienų gražių dienų 
1932 m. suskamba pasaulyje 
žinia: “du lietuviai kap. S. 
Darius ir Įeit. S. Girėnas, 1933 
m. gegužės-birželio m. skris iš 
New Yorko — Kaunan ir at
gal”. Tai buvo tikrai didelė

liejykla (žydynė), maliavos iš- 
dirbystė, langams užlaidų ir 
visokios drobės išdirbystė, 
mašinų išdirbystė ir daug kitų 
mažesnių. Minėtos dirbtuvės 
jau pradėjo žmones priiminė
ti į darbus, tik visa bėda, kad 
mokesčius sumažina.

X Šiuo laiku Halsted gat
vė pro West Pullman’ų yra
begalinis automobiliais važia- laimes! 
vimas, net sunku skersai pe- Į štai, kodėl ir kam mūsų 
reiti. Matyti dauguma važiuo- drąsuoliai aukojasi. Visi gerai 
ja iš kitų valstijų, nes tų pa-> supraskime tų tikslų ir dedi- 
rodo laisniai. Vadinasi, zmo- kacijų. Tėvaij paskaitykite ir 
neliai traukia į Pasaulinę Pa-' paaiškinkite tai savo vaika- 
r°d§- ■ 1 ims! Tegu jie žino tokius lie-

X Šį sekmadienį popiet, pa 'tuvių jaunuolių darbus. Tatai, 
rapijos darže turėsime links- |be abejonės, sustiprins jų pa
inų piknikėlį parap. naudai, triotlškumų ir lietuvybės dva- 
Muzika bus gera. Kviečiame šių, nes tokiam didžiam žygiui 
visus skaitlingai atsilankyti - aukojasi Apierikos lietuviai. 
Įžanga 15c, vaikams 5c. Rep. Kas pasiryžęs laimėti ar žūti, 

tas retai būna nugalėtas!
Tad su pasididžiavimu lau 

kime istoriško lietuvių laimė
jimo! P. Jurgėla

NAUJIENOS Iš VISĮI
ŠVENTŲJŲ PARAP., 

ROSELAND
DAINŲ IR JUOKŲ VA

KARAS
Ryt vakare, Strumilos svet.,

107-th St. ir Indiana Avė., Vi
sų Šventųjų parap. choras 
rengia “Minstral Sbow” su

Ir sapnai virsta 
gyvenimu

(Kap. Š. Dariaus ir Leit. S. 
Girėno skridimui paminėti) 
Dar gyvenau tuomet Uetu-

šokiais. Pradžia 7 vai. vakare. |Vo^e’ ^dos, tai buvo 1929 tu. 
Choras 'yra gerai prisiren- Balandžio 1 d. Kauno laikras-

gęs ir visus atsilankusius žada Paskelbe žinių, kad iš A- 
merikos atskrenda Kaunan ae-patenkinti savo juokąįs ir j

“minstrel" dainomis. Taipgi ? j°
tius ir komedijantų.

Atsilankykite, nesigailėkite!

Progress
FURNITURE CO.

z Patogiausiai jrengta krautuvė 
Bridgeporte kasdieną siūlo did
žiausias prekių vertybes. Pirkite 
čia ir taupykite!

DANGIŠKASIS DVARAS
Kų tik iŠ spaudos išėjo nau

ja knygutė vardu Dangiška
sis Dvaras arba Sv. Liuitgar- 
dos Malda, parašė Karmelitas 
J. B. R.

Viršminėta knygutė patar
tina visiems įsigyti, tenai ra
site daug naudingų pamoki
nimų, puslapių 48, kaina tik 
10c., užmokestį galite siųsti 
markėmis (stamps).

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

VAŽIUOKITE PER LIETU
VOS UOSTĄ 

K L A I P.± D Ą

ŠVEDŲ
AMERIKOS

UNIJA
iŠ New Yorko

į KLAIPĖDĄ 
Per Gothenburgą

GREITA
KELIONĖ

po ŠVEDIJĄ
“BALTAKIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 

PIGIOS LAIVAKORTES

Birž. 7 d. Loyola universi
tete Juozui Petraičiui buvo su 
teikta Filosofijos Bakalauralo! 
Laipsnis (Ph. B.). J. Petrai- 
tis yra gimęs ir augęs Aušros 
Vartų parapijoj, kur ir dabar 
Įjyvena; čia yra baigęs para
pijos pradžios mokyklų ir vė- 
fiau Sv. Ignoto aukštesniųjų 
ftiokyklų. Priklauso Aušros 
Vartų, parapijos chorui, ku- 
fiam yra vienas iš veikliųjų 
parių. J. Petraitis žada siekti 
teisių (advokatūros) laipsnio, 
ginkime geriausio pasisekimo.

X S. L. R. K. A. 100 kuo
pos svarbus susirinkimas į- 
vyks birželio 11 d., po sumos, 
parap. mokyklos kambaryje. 
Prašomi visi nariai būtinai 
atsilankyti. P. J. Čižauskas

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR 
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN

PIRKO LINCOLNĄ

Plačiai žinomas šios koloni 
jos biznierius P. Markovas,

pasaęienu yra Jack Sharkey- 
Žukauskas, dabartinis pasau
lio bokso čampijonas. Toji ži
nia žmonėse sukėlė didelį en
tuziazmų. Mat jau keli lakū- 
nai-svetimtaučiai buvo pers
kridę Atlantikų, bet dar nie-

Didžiausios Vertybės ant 
REFRIGERATORIŲ

$150.00 vertės Refrlgeratorlai 
bar po

’7O.OQ
Pasirinkimas Sparton, Majestic, 
Norge, Oibson ir kitų už mažiau
sias kainas mieste.

NAUJOS METALINĖS
LEDAUNfiS
*12.95

X Praėjusį sekmadienį me
rgaičių sodalicijos piknikėlis 
“Būtos” darže būtų kuo ge
riausiai pavykęs, jei ne vie- 
sulas, kuris išvaikė visus pik- 
ūikierius. Vis gi padaryta pe- 
lno parap. reikalams, 
t X Ateinanti sekmadienį ta- 
ftepačiame “Rūtos” darže

“ “Lėlį parap. naudai ren- 
®r. Vardo draugija. Pik
ais žada būti įvairus. Jau- 

stengiasi kuo daugiau- * 
padaryti naudos parap. 

pro “Draugo” ofisui 
jkterėkit į jų išstatytų la- 

įų”. Net orkestrai 
įpras

+ Sugrįžo iš šv. Kryžiaus li
goninės Elzb. Tamanauskienė, 22- 
24 S. Leavitt st. Buvo padaryta 
skaudi operacija. Tamanauskų 
šeimyna d-rui J. F. Ruzie yra 
dėkingi už sėkmingą pagydymą, 
seserims, slaugėms už rūpestingą 
ligoje prižiūrėjimą. Kaz. Tama- 
nauskas yra senas Westsidės biz
nierius, užlaiko pirmos rūšies bar 
bernę.

-(- Serga Eleonora Gricienė, 
2002 W. f’oulter st. Vakar ap
lankė ligon .ę misijonierius Tėvas 
Petrauskas marijonas. Ligoje pri 
žilri flūnns Pranas.

-Į- Birželio 8 d. iškilmingai pa
laidotas P. Marozas, kuris buvo 
rastas nužudytas.' bitininkai ieš
komi.

-}- Holy Name draugijos pik
nikėlis įvyks rytoj Rūtos darže, 
parapijos naudai. Bus daug sve
čių ir iš kitur. Patarnavimas vi
siems mandagus. Muzika smagi. 
Kviečiami visi.

X Birž. 4 d., prieš sumų 
Moterystės ryšiu tapo surišti 
p. B. Sabaliauskas su E. Šliū- 
žaite. Vestuvės buvo labai iš
kilmingos.

X Birž. 4 d., 2 vai. popiet, 
mokyklos kambaryje, kleb. A. 
Linkus su parap. komitetu tu
rėjo svarbų pasitarimų kas

a|a_
VLADISLOVAS

BAJORŪNAS

GRAŽIOJE VIETOJE 
PALAIDOTAS

Gegužės 28 d. Juozas Kalėdin- 
“Kit-Kat”. Į »kaa iš Brighton Carito buvo įs- | 

parapijie&ai rengia-1 tojęs į brolių marijonų vienuoly-

Mirė birželio S d., 1083 HU 
11:10 vai. ryto, 28 metų amž.

Gimęs Chicagoje.
Paliko dideliame nulludlmė 

motiną Oną po tėvais Elčattę, 
tėvą Antaną, seserj Sofiją, bro
li Stanislovą, dėdes: Joną El
iją, Vincentą Ir Kaslmlęrą Ba- 
jorlnus, gimines Chi’cagoje ir 
Grand Raplds. Mich.

Kūnas paAarvotas 5888 So. 
Albany Avė. Tel. Hemlock 
0372. Laidotuvės |vyk» p Irma- 
dlen|, birželio lt d., IK namų 
8 vai. bus atlydėtas | Gimimo 
Panelės tv. parapijos bažnyčią, 
kurtoj Jvyks gedulingos pamal
dos už velionio stelą. P© pa
maldų bus nulydėtas Į Av. Ka
simiem kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tam us-mas dalyvautf šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę; Motina, Tėvas, Re
sno, Brolis Dėdės tr Olmtaėe.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius 1. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard RtO3.

4437 So. Wood st., Šiomis die- j^as nebuv0 sapnavęs, kad lie-
... ., , ,. 'tuvis turės drųsos ir galimv-nomis pirko puikų automobi- .. A /

T • i Li • . bes bandyti atlikti toki didelių Lincolnų. Reiškia, musui
kolonijoj yra biznierių, kurie 
ir sunkios depresijos laiku lai-

H žygį. z

Gi čia ant balto ■ 
kėši gerai ir dabųr gali nau- atspauzdinta “Kap.

juodu
Darius

Puikios Cedar medžio dėžės dėl 
apsaugojimo vilnonių drabužių nuo 
kandžių, didis pasi. JT
rinkimas nuo....

AUKŠTOS RŲŠIES MOHAIR 
PARLOR SETAI

IŠPLAUKIMAI Iš NEW YORKO:
Pler 97. gale W. 57th Su,

S. S. DROTTNINGHOLM, Birželio 13, 
M. L. GRIPSHOLM Liepos S,
S. S. DROTTNTNGHOIAf Liepos 1», 
M. L, GRIPSHOLM Liepos 37,

Dideli, balti lt gulbės laivai. Erd
vūs |r gerai ventiliuojami kambariai. 
Kelionėj rodomi JUdomi paveikslai. 
Laivo orkestras duoda koncertua bei 
griežia Šokiams. Kelionė būna per 
trumpa, keliaujant "Baltuoju švedų 
Lalvyttu.” -

Informacijų lr laivakorčių kreipkis 
| Tamstos vietini laivakorčių agentą, 
arba:

SWfiDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST., NEW YORK, N.Y. 
CHIOAGO, ILL. 181 N. Michlgan Avė. 
BOSTON. MAUS. 10 State Street, 
DETROIT. MICH. 78 Monroe St., 

MONTKEAL. QUE., CAN.
14 tb Stanley St.

dotis savo darbo vaisiais. įskrenda Lietuvon!” Ir dar kų 
Reikia priminti/kad p. Ma-lsu savim vežasi? Ne kų kitų 

rkovas yra duosnus ir gau- kaip patį Jack Sbarkey. Tai 
šiai aukoja lietuvių visu ome- bent karštas patri jotas, žmo
niškiems reikalams. Rep. nės kalbėjo. Dar vos tik spė-

JURGIS NORKUS
mirė birželio 8, 1833 m., pusamžio metų. Kilo ii Gaurės parap., 
Kuki&kių kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudime dukterį Oną, du aunu Pranciškų 
ir Kleofą, tris pusbrolius Joną ir Vincentą Norkus ir Antaną 
J ančių ir gimines. '

Knnas pašarvotas 2848 W. 42nd 8t.
Laidotuvės įvyks Antradienį, birželio 13, iš namų 8 vai. bus

atlydėtas į Nekalto Prasid. ŠvenČ. Panelės parap. bažnyčią, ku
rioje įvyki gedulingos pamaltfos už velionio sielą. Po pamaldų 
bas nulydėtu j Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti lloae laidotuvėse.

Nulindę duktė, ęftnūs, pusbroliai ir giminia.
Laidotuvėms pątaraauja grsb. Eudeikis. Tel. Yardd 1741.

Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
Keletas metų atgal {žymus Gydyto
jas Specialistas Išrado kombinaciją 
vaistų, kurie darė stebuklus dėl li
gonių. kurių organizmas buvo suglė- 
bęs ar t|k vietomis arkyvus. Ir ku
riems reikėjo daugiau kaip tik pa
prastą toniką, ši preskrtpcija dabar 
yra pardavinėjama visose valstlny- 
člose tik už Doleri už pilno mėnesio 
treatmentą. Jeigu po dvidešimts die
nų Jus nebusite užganėdintas, jūsų 
Doleris Jums bus sugrąžtntąs. Eikite 
I savo valstlnyčlą Ir paklauskite bu
teli tikro UOA-TONE — žiūrėkite, 
kad ant lalbelo butų užrašytaNaujos mados gražūs lr tvirti len

gvai verti $75.00; 3*»Q
lą savaitę tik...

Jaųuard arba Tapeatry dengti se
tai, verti $60.00 $flQ 
po............................... O ■ i
3-jų šmotų gražūs miegamų kam
barių setai, verti gi 
$75.00; čia tik

Nuža-Tone

*39.50
7 Šmotų gražūs valgomų kamba
rių setai, verti
$65.00; už .... aCSjs < 9
$25.00 vertės 5 dailūs ąžuolo me
džio breakfast $ gm O g 
setai po,... I StiUO\ / 

MATYKITE ŠIANDIENA!

•3222-26 So. Halsted St
Vedėjai: J. Kalėdinskas 

J. Romanas

Krautuvė atvira Nedėlioj nuo 
10 vai. ryto iki 2 vai. po piet

- --- -I ---- ----

!<• ■■■■■■■■■>■ ra
Reumatizmas sansgolh

*,■ Nealkankyklte savęs skans-
Reuraatlsmu. Sausgėla 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungis 
—• raumenų sukimu: nas skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
IT dažnai ant patalo pagulda.

CAPSICO COMPOUHD ma- 
lengval prašalina vli*nl- 
llgaa: mums Bangia

gybė įmanių siunčia 
venas pasveikę. Kaina tėe per 
paltą Ile arba dvi ui ll.ll.

knyga: “lAt/rmiS ITO- 
KATOg" augalais gydyt!m. kai
na sę

I.

ilustin Kulis
Itll BO BaurrVD BT 

rųieaga m
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CHICA G G J E

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS 
PARAPIJOS, TDWN 

OF LAKE
Gugužės 28 d., plačiai žino

mi visuomenės veikėjai B. E. 
Ogentai buvo surengę bunco 
party savo namuose, 5648 So. 
(Justine St., dėl giminaitės se
sers kazimierietės M. lmeldos,

m’o. Paskui dvasios* vadas 
kun. P. Vaitukaitis pakvies
tas kalbėti. Jis aiškino Rėmė- 

i jų tikslų ir daug kitų daly
kų. Jo kalba buvo graži.

Paskui kalbėjo fin. rast. B. 
Kalvaitė, nut. rast. B. Ogen- 
taitė, S. Bartkaitė ir M. Pau
kštienė. Visos linkėjo naujoms 
narėms gražiai darbuotis.

Ant galo visus palinksmino

zas, Peoples Furniture Co. j Su -žaidimu buvo subendri- 
krautuvės vedėjas, ši didžiulė nta ir naujų narių pagerbi- 
lietuvių įstaiga šiai pramogai mas. Naujos narės buvo pa- 
paaukojo stambių ir puikią puoštos gėlėmis.
dovanų (porą lempų). Daly-J Pasibaigus žaidimui susiri 
vavo ir kun. Jonelis. Turiu nkimėlis buvo pavaišintas už ' 
pasakyti, kad kun. Jonelis yra kandžiu ir gėrimais. Svečiai 

• smarkus žaidikas, nes laimėjo'skirstėsi namo pilnai pasiten 
pirmų' “prize”. Dr. Suzana kinę.
Šlakienė nemažiau laimės tu

LIETUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

«oriaot Tet Calumet 403# 
ties.: Tel. Hemlock 0280

kuri baigė slaugių mokslų ir,kaįtė padainuodamos duetų 
dabar randasi Šv. Kryžiaus jęeį keĮįs sykius buvo iššauk

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

14-M SO. 4Btli CT., CICERO, ILF,. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—0 vai. 

2147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned., Sered. lr Subat. 2—S valu

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS 111 CHIRUROAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 0-8 vai. vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2060 W. 40th 64.

Valandos: 10—11 ryto 
Seredomls lr Nedėllomls pagal sutarti

TĖVĮI MARIJONŲ 
MISIJOS

Liepos m. 8 — 16 dd. Ma-
rian Hills, 111. (Kun. A. Pet
rauskas, M. I. C.)

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

utfiue Pbone
Prospect 1022

nos. aud Uffice 
2860 Ho. Leavltt W 

Canal 0744

OR. J. J. KONARSKIS
PHYU1CLAN HbRUkUM

2403 W. 63rd t>t., Chicago
OFFICE HUbttS,

I to t and t to s P. M.
aday by Appoinunem

Kuopos susirinkimai
, . ... v- - Vietinių sųjungiečių susiri-'A. Petrauskas, M. I. C.)
Dalyvavo chicagiečiams gerai ... x . . i.. . ° , . ? T nkimai vasaros metu įvyks —---------------------------------
žinomos ponios: Krukiene, La', .

. , . . „ , „ kas pirmų pirmadieni kiek-
peniene, Kiziene, Peoples Fu- . . . ...1 ’ r vieno men. Aurelija

*"=4396251'.S

rėjo, nes laimėjo didelį kumpi.

rniture Co. vedėjų žmonos;
O. Knatauskaitė ir O. N avie- įgridgeporto įžymios sųjungie- 

tės: B. Bitautienė, KuČinskie-

ligoninėj. Pramoga visais at
žvilgiais pavyko. Liko gra
žaus pelno. Svečių susirinko 
labai daug, buvo ir iš kitų 
kolonijų, dalyvavo iš Cicero, 
Ogentai, seselės M. lmeldos 

tėveliai, Bukauskis ir Povi- 
lioniai. Biznieriai, kurie ne tik 
patys dalyvavo, bet dar ir gra 

fcttų dovanų paaukojo P. Po- 
į?Rlioniai, kurie užlaiko Hard- 
I^Bare storų, 6825 So. Western 

Avė., A. Petkus, kuris turi 
Jewelry krautuvę, 4601 So. 
Hermitage Avė., Nettie Rask, 
kuri užlaiko Nettie’s Beauty 
Shop, 5607 S. Ashland Avė. 
Ji aukojo net , dvi Permanent 

' ,Waves. ' y.
Ogentų šeimyna visus atsi

lankiusius maloniai priėmė. Po 
lošimo p. Ogentienė su savo 
dukrelėmis, Elzbieta ir O. Ju
rgaitiene svetelius pavaišino 

gardžiu užkandžiu ir lošėja.ms 
išdalino dovanas, kurių *buvo 
daug, daugiausiai rankų dar
bo. Dovanas padirbo pačios E. 
Ogentienė ir jos dukrelės. Pa
gelbėjo pasidarbuoti O. Jur
gaitienė, J. Čepulienė, J. Stu-

į gienė, M^aaMtienfc^ -------

Ogentų šeimyna širdingai dė 
koja visiems, kurie prisidėjo 
ir atsilankė ir svečiams iš Ci
cero. , į

Šia proga reikia tarti žodį 
apie veiklių Ogentų šeimynų. 
Ji niekuomet neatsisako nuo 
gerų ir labdaringų darbų. Vi
sados gausiai aukoja. Yra pa
vyzdingi Šv. Kryžiaus para- 
pijonai, “Draugo” skaityto

jai ir rėmėjai. Ogentai išauk
lėjo savo gražių ir pavyzdin
gų šeimynų. Dabartiniu laiku 
Ogentai augina našlaitį mažų 
berniukų Petrelį, kurio abu 
tėveliai mirė. Petrelis dabar 
turi kitus gerus tėvelius. Lai- 

f mingi taunoflekiečiai turėda- 
' mi tokių veikėjų, kaip Ogen

tai, kurie savo mandagumu pa 
traukia daug žmonių, kad pa
remtų lietuvių įstaigas, vie- 

uolynus ir Labdaringųjų Są- 
ungų. Daugiau tokių veikėjų 

ir tokių draugiškų vakarėlių.
Žinantis

tos kartoti. Paskui pramogos 
vedėja J. Čepulienė, kuopos 
pirm. savo kalboje reiškė no
ro, kad toks surprizas būtų 
kas mėnuo.

Moterų Sųjungos sus-mas į- 
vvko birž. 4 4. Atsilankė daug 
narių ir 12 naujų įsirašė. Kp. 
rengias prie išvažiavimo. Ko
misija jau darbuojas tuo tik
slu.

Labd. Sų-gos kuopa rengias 
važiuoti į Labd. ūki. Ten bus 
visko. Norkaus trokas nuveš 
visus į ūkį. Trokas stovės prie 
pirm. Sudeikienės namo. Ko
misija deda daug pastangų 
Visi prašomi ateiti rytų 9 vai. 
Visi sykiu važiuosime. Onytė

IS N. PR AS. P. Š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

IS ŠĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO

(Jeg.

lel. LAFAYETTE 7060
LIETUVIAI DAKTARAI:

nė, Insodienė iš Marąuette 
Manor, Dikselienė žmona (vie 
tinio dentisto).

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

APGARSINIMUS IR

BARGENUS

GRABORIAI:

TeL LAFAYETTE 80 BT

DR. A. RAČKUS
gydytojam, chirurgas

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava. netoli Kedale)
Valandos: nuo 8 iki 8 vaL vakaro 
■eredomla lr nadAliomia

r<

M

LAlCHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GBABOMUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu ataUauktl. o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tet Canal 2616 arba 2811.

2314 W. 23rd PU Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.
TEI* CICERO 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Tariu automubilius visokiems 

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUltN AVENUE

Chicago, TU.

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7^9 P. 1Ž.

Trečiadieniais lr sekmad. susitarus

OR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

<169 80. VVESTERN AVĖ. 
Cbicago. IU.

mlmllCM. Miką

DR, V. S. NARES
(Naryauokas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
242* Marąuette Road

VALAM VOS:
8 Iki 12 ryto; 7 UU 8 vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea 4464 K MAPLJBVOuOD ATM, 

'let Lalayutte 5793

1 DR. A. J. JAVOIŠ

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas lr 
nebrangu* nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
■kyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykat

3307 Auburn Avenue

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $24.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
««8 W. 18th St. Tel. Canal *174 

Chicagd, III.

Boulevard 7448
Rea. Hemlock 7091

DR: A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 14 ryto Iki 8 vakare

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GfiABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 181h STREET 
Tet Roosevelt 7532

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau 1 erdvesnę lr patogesni 

vietą
S326 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki t no pietų ii
nuo 4 iki 8 vakare 

Bventadieniala nuo 10 iki 18
Pbone BOULEVARD 8488

DR. VAITUSH, OPT.

DR. F. G. VVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas "

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

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

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

. Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 
Ofiso vai. ’ kiekvieną dieną nuo 9 Iki
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 2 iki 5 DODiet, 7 iki 9 VaM-V
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utaruiukais , r r

ULtioe: 4459 & California Avė. , 
| Nedėlioję pagal sutartį

-------------- «r---------------- -------------------------------------------  .... .

Tek Ofiso ir Rea. Grovenut et»l7
<917 8. Wasbtauaw Av*

DR. J. J. SIMUNAITIS
GYDYTOJAM IR CHIRURGAM 

2428 Wwt Marąuette Road 
VaL: S-« lr 7-0 vaa. a-etv. s-xa ryte 

Nedėlioj susitarus

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAM IR CHIRURGAM
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—S lr 7—8 vak. 

Beredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA.

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

ir Ketvergais - 
Rea. Tel. Hyde Park 2296

23 d. įvyko vietinių 
sųjungiečių bupco-eard žaidi- 
rrtSfe. Parapijos, puošnių ir 
dvę svetainę pripildė 
garbingos viešnios ir svečiai 
iš vietinių ir tolimesnių kolo
nijų, net iš Lietuvos. Už gar
bę laikau jas čia pažymėti: A. 
Gabaliauskienė - Rubliauskai- 
tė iš Lietuvos (buvusi ameri
kietė); gerb. viešnia pareiškė, 
kad jos vyras adv. Gįabaliau- 
skas jau už kokios savaitės 
atvyks į Ameriką—įPasaulinę ' 
Parodų. Su juo-rffvyks" dar ke-1 
li įžymūs Lietuvos veikėjai. 
Už mėnesio atvyks iš Lietu
vos ekskursija susidedanti iš 
80 žmonių; tad mums chi 
giačiams bus labai malonu si 
tikti ir daugiau svečių iš 
vynės. Iš Westville, III., d 
vavo dain. S. Karpis, p. Ki-

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai 
<830 WEST 15th STREET 

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

TEL. REPUBLIC 8340
Seniausi Lietuvių Graboriai Clik-agojc 

Čia pigesnės kainos, neB daugiau prityrimo. 
Nežiurtųt kur gyvenate musų ypatiškas. ištikimas

patarnavimas vlsuorrret" {JrteUlffm&g" Už ~ 
NAUJA ŽEMESNĘ RAINA.

Kiekvienam pagrabul musų koplyčia’ sū vargonaiš 
dykaf. Nuliudimo valandoje nepamirškite

mus pašaukti. REPUBLIC' 8240, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
6340 SO. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

DR. M. T. STRIKOL’IS
«.

Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

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

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

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

LIETUVIS AKINIŲ 

SPECIALISTAS

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO.
INCORPORATED
Henry W. Becker

(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Palengvins akių jtempimą. kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemi'mo. nervuotu- 
nio, skAidamų akių karštį. Atitai
sau trumpą regystę ir tolimą re
gystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egaaininaviinas daro
mas su elektra, purodaučia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

I Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartj.

Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos b* akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

Tsl. Canal <112

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampae Leavltt 8t.) 

Valandos: Nuo 8 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 2 vakare 
Seredoj pagal ,utart<

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

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

Phone Hemlock 7828

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 v SOUTH HALSTED Si RĖKT 
Rezidencija 6G00 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare--------—-- —• ■ IĮ. „J
Utį

GYDYTOJAM IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Tel Virginia 0036

Tel. Grovehill . 1395

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Val.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomls po pietų ir Nadėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MAROUETTE ROAD

Į V A I R Ū S D A K T A R A I:

Tel. Ofiso Boulevard 6912-14 
Res. Victory 2342

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STRJ&ET 

Ofiso vai.: auo-1-3; nuo 4:30-8:80

X Sv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų 1 sk. sus-mas įvyko bir
želio 4 d.

Nepaprastai daug parių su
sirinko ir 4 naujos įsirašė: B. 
Juozavičienė, B. Dkinauskie- 
nė, E. Gelnevieiūtė, O. Stani- 
šauskaitė.

Rėmėjos vykina išvažiavimų 
ateinantį mėn.

Bučnienė via dar tebeserga; 
draugės ir pažįstamieji prašo
mi jų lankyti.

Po susirinkihio visos narės 
pakviestos į didžiųjų peuan. 
salę, kur buvo surpriaų. Vi
sos labai gražiai pasilinksmi
no. Atsigėrė gero lemonado, 
užkando “keikso ir ice crea-

6

T*L

J. Liulevičius
Graborius

tr
Balsamuotojas

Patarnauja Chi
cagoje ir aptelln-
k«je.

Didelė lr graži 
Koplyčia dykai

4OM Artiber Ava.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

▼BDEJAM
1646 WEST 46th STREET

Tsl. BoaKvard 1292—3412 

TeL CICERO 224

SYREWICZE
, GRABORIUS 

Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 136.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 B. 50th Ava, Cicero, Hl

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
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 

namus ir atveš j musų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nerii- 
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Kotartoe Moderniškoa Koplyčios 
D«1 germanų, Palaukite BUDEDų pirm negu kraip- 
«ttfakw ktttt.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS 

Didysis Ofisas

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

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted 8t. 
Valartdos: nuo 10—4; nuo 6—S 

Nedėliomis: nuo 10 Iki 13

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.; ryto nuo 10—12 nuo 3—4 po 
pietų: 7—8:30 vai. vakare 

Nedėliomis 10 iki 12 
Telefonas Midway 2880

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

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

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v,y. 
Nedėllomls fr Žventadlenlals 10—12

Res. Pbone 
Englevrood 8841

Office Pbone 
Wentworth 1000

DR. A. R, McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

7850 S. HALSTED STREET

Vai.:
ROOM 214

2-4 lr 7-2 vai. vakare

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

Office: Rea.:
Victory 2284 Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND kURGEON
3046 Wentworth Avenue

VaL: X to 4 Ir 7 to t P. M. 
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. 8v. Kryžiaus Ligoninėj

Cbicago, IlL 
Phone: Hemlock <700

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 32OC
VALANDO8:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
NedėL nuo 10 Iki 12 dieną

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

| 1801 S. ASHLAND AVENUE

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

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

; skirtų valandų. Room 8.
h Lijone lianai

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare O WISSIG,
Specialistas iž 

Rusijos
PER 28 METUS NESU RJNY 

KAIP L28ISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS VOS YRA 
Spertallškal gydo ilgas pilvo, plaučių. Inkstų tr poslė*. užnuodljlmą krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumattsmą, galvos pkausm.^. aklumus puva- 
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jla Jums gali p«d v- 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir išgydė tūkstančio, ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 10 valan io« nig iki 1 
valandai ir nuo 6—1 valandai vakar*. MetMUomta Bon 11 žVt# |kl 1 

4200 um Mtb bT, kampas Keeler Are. Tel. Oravrford UTS

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MIMKRŲ T 
ILSIOS ir N E ISO
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I PAVASARINIS IŠVAŽIAVIMAS ir PIKNIKAS 1
Kurį rengia Šv. P. M. Gimimo arba Šiluvos Parapija iš Marquette Parko

Sekmadieni, Birželio ■ Inne 11 d., 1933 m. Pradžia 10 v. ryto
VYTAUTO DARŽE, 115-tos gatvės, arti Crawford Avenue. įžanga 35c.

Šiame išvažiavime bei piknike bus visokių įvairenybų, būtent ristynes, ku- 1 
msciavimasi, lenktynės storulių ir kitų nebūtų dalykų. ' |

Nuoširdžiai kviečiame visus Šiluvos mylėtojus-as atvykti į musų parengi- |
mą. KLEBONAS ir KOMITETAI 1

tais. lz. Ežerskienė eina fin. 
lašt. pareigas. Ona Aleliūnie-1 
nė tuorti tarpu paliuosuota 
nuo rašt. pareigų.

Į susirinkimų atsilankė V. 
Galnaitė, Centro nut. rašt., ir 
mūsų sk. narys. Ji mandagiai, 
inteligentiškai sveikino sky
rių. Rėmėjos jų maloniai suti
ko ir dėkojo širdingai pĮoda- 
mos. ■

Baigiant gražų susirinkamų 
J. Šalfenienė kvietė visas i 
parap. piknikų.

H. Nedvarienė atėjo su “me 
morial” knygute, kurioj įsi
rašoma gerb. pralotui sveiki
nimai Jo Sidabro Kunigystės 
Jubiliejui

;urėsime D A VI I A nomis, puikiomis lovomis ir
Valdyba . |f A U I U ' Parlor setais. •

Juozo Budriko krautuvėj Kų tik namams reikia — 
KOLO 3417 S. Halsted st., rytoj, bir—viskų pas Budrikų galima gan 
CinC |^e^° ll dienų rengia dvi pui-ti. Daugelio dalykų kainos ne- 
uluL Į kias radijo programas iš ga- paprastai • nupigintos. Rep. 

dingos WCFL stoties: 8 vai, Į —■ ■
I ryto-ir 1 vai. popiet. i MIRĖ PRANCIŠKUS STO-

Mykoleį Abiejose programose bus • N1 A|^T^wrniA«F 
eis prie gražios ir rinktinos dainos žy ! LAKE GYVENTOJAS 
. taikli- miausių dainininkų, taipgi pui ' ’
Svirska- k! muzika. Pažymėtina, kad Vakar Chi“e°s Sta,e H°spital 

Budrikę krautuvės programos p° ilgos lie“ pasimirė T°-
: pasižymi Įvairumu ir gražu- i w" of Lake ByveM,>ias- 

4 Vadps> Imu, o dabar ir pati krautuvė kus Stw,is' 4543 S' Pau-,
“t NoS po išdekoravimo tikrai pufe- ,ina SL Mirė sulaukęs 84 met,f 
zutume. n.a. . j. pripi|dyta mn. amžiaus. Metai atgal jis buvo pa-

įomis, akis vyliojančiomis pro siryžęs 4 bet b<si
•S kėmia: naujais radijais, riek- ruūiiant kelionėn “usirg<’ ir g""’

trikiniais refrigeratoriais - lo ,osio' Lie,uvos p,maty,i iam 
daunėmis, skalbiamomis maži- nt!betek°.

Jo kūnas yra pašarvotas Eu- 
deikio koplyčioje, 4605 S. Hermi
tage Ave. Laidotuvės įvyks pir
madienyje, iš koplyčios į šv. Kry
žiaus par. bažnyčių ir iš ten 
į Šv. Kazimiero kapines.

Velionio giminės yra prašomi 
atsišaukti pas graborių.

ŠV. KAZIMIERO KARA 
LAIČIO DR-JA

Dr-ja susirinkimų laikė bir- k.) tontanmę plunksnų auko- 
Mo 4 d., parapijos svetainėj. 3° R- Andreliūnas, 2650 W. P1 
psvarsčius savus reikalus, 63 r d st., patyręs laikrodinin- 
rm. S. Stoškus pasiūlė dr- ,kas, auksinių daiktų krautu- pi 
ti prisidėti prie rengiamo'vės savininkas. Jis žadėjo dy- jkfi 
stkaro, liepos 2 d., 7:30 vai. kai du°ti tikietų visiems bos- pi 
ik. Šis vakaras rengiamas Numeriams. Pašauk: Hemlock B 
arapijos komiteto ir uolių 8380. - n<
žikėjų su įvairia programa. Kitų dovanų aukojo narys 
ikslas — pagerbti kun. Pet- Jonas Valantinas, 2558 W. 69 
į Katauskų jo vardo dienų, st., žymus Marųuette Park bi- ja 
asiūlymas vienbalsiai priim- znierius, savininkas valgomųJšt 
is ir išrinkta atstovai: V. 3V daikt»J krautuvės. Dr-ja ja 
Stankus, uolus veikėjas dr- P™šo visų narių remti savo tr 
is ir parapijos labui, J. Slo- narius biznierius, taip pat ir m 
snaitis, plačiai žinomas vei- kitus pavyzdingus biznierius, O 
ėjas. (Abu yra buvę dr-jos' kurie remia dr-jos reikalus. F 
irmininkais) sudės dr-jos lin-,' progos reikia pasakyti, d:
ėjimus ir įteiks dr-jos aukų kad ^v- Kazimiero Karai, dr- lh 
5 ja teikia pašalpos ligoje $5.00
Pakelta klausimas apie pri- J savaitę. Nariui mirus dr-ja 

įdėjimo prie Lietuvių Dienos iš kasos išmoka ^5-°° ir P° 111 
epos 16 d. Nutarta daiyvau- $1:°° nariai. samoka- I.dr8l‘- d 
l. Išrinkta atstovai daiyvau- ^a^ įsirašyti vyrai, mo- ši 
I susirinkimuose pirm. S. Ste- ter?8’ merginos, vaikinai nuo n 
kus, vicepirm. V. Stanius. 18 lki 50 m- Geriausia bus k 
-.Gailius ir S. Staniulis. Jie’Pro«'a Išrašyti piknike. Įsto- n 
galioti pareikšti dr-jos reika- Pmas tlktai *L00J. mėnesinė b 
ivimus. mokestis 25c. . • . »
Šv. Kazimiero Karajaičio Šv. Kazimiero Karai, drau- 

dr-ja rengia metinį pikniką gijai priklauso daug įžymių 
h-ž. 18 d., 1 v. popiet, Mar- profesijonalų ir biznierių. Dėl k
—7--------- ■--- -------  ---- ----  ko tamstai nepriklausyti? a

Pikniko rengimo komisija: k 
J. Kabelis, S. Staniulis x

A. R. D. skyrius 
įsirašė į knygų ir taipgi pri
sidėjo prie pralotui rengiamos 
dovanos., H. Nedvarienė gra
žiai darbuojas praloto jubilie
jui. Visos rėmėjos dalyvaus 
“in corpore” jubiliejaus iš
kilmėse.

Susirinkimas uždarytas ma
lda. Taip gi pasimelsta už svei 
katu Gerb. Motinos Marijos, 
kuri tebeserga Šv. Kryžiam, 
ligoninėj..

Viena iš visi

Parduodame American Espress kompanijos Money 
Order’ius ir Travelers čekius.

Mokame aukščiausių kainų už Lietuvos Bonus.

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas State 7660 
Valandos 9 ryte lkl 5 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėlio, Seredos tr Pėtnyčlos 

vakarais 6 lkt 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarninko, Ketvergo Ir Subatos 

Vakarais 7 lkl 9 
Telefonas Republic 9600

Labdarių 5 kp. gerai pri
sirengė prie Labdarybės pikni 
ko būsiančio sekmadienį bir
želio 11 nuosavoj farmoj. To 
pikniko reikalais daugiausia 
darbuojasi taip-gi J. Dimša. 
Piknikierių trekas išvažiuos į 
farmų-8 vai. ryto nuo pp-.'.Gu
dų krautuvės. Round trip ti- 
kietas tik 50c.

r Primename, kad dabar far
mos ir miškai pačiame žalia
me. Taigi ateinantį sekmadie
nį birželio 11 d. kviečiame sKai 
tl ingai atsilankyti į Labdarių

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC
Lietuviškus 

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
t A t T A K O R e I Ų AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

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

5000 DIENRAŠČIO “DRAU 
GO” PIKNIKO TIKIETŲ 
BUS PARDUOTA PRIEŠ 

PIKNIKĄ
Phone CANAL, 4124 FIRST CLASS WORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHAULING and REPAIRING 

Plumblng — Hcatlng — Sewerage — Gas Work 
CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET CHICAGO, ILLINOIS
Eetimates fnmlstw«1 on teąuest 

No job too large — No job too small

Kraustau Rakandus, Pianus už pi
giausias kainas. Palaukit Lafayette 
*980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

A. R. D. PRIEŠPUSMETI 
NIS SUSIRINKIMAS

Birž. 2 d. susirinko į susi 
rinkimų gražus būrys rė

mėjų. Tartasi ‘gyvai vieniu 
gai. Aptarta daug gražų dar

Lietuvoe Laisvės Bonus. Pirm na Mor- 
iglčlus. Namus. Farmas lr Blcnlus vi
sose valstijose. Taipgi darote Jval- 

1 rius legalius dokumentua kdip tai, 
pirkimui arba pardavimui. Pailnau
dokite musų apie 26 metų (plačiu 
patyrimu blsnyje Ir teisingu patar
navimu. tas jums bus naudinga.

su automatišku agitatorium 

Kaina: Bizniavas, kampinis lotas ant pardaVi- 
mo. Labai parinktina vieta Brighton Park 
apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne
praleiskite šios geros progos.

Del gilesnių informacijų kreipkitės as
meniškai.

1901 S. HALSTED STREET

<nike Birutės darže, sekmad., Seimo įspūdžius^ gyvai at
li epos 9, 1933, nusipirkęs ti- pasakojo J. šaltenienė. Visos 
kietų ir laimėsi Jackson Bell pranešimų džiaugsmingai pri- 
radijo, 9 tūbų, vertės $50.00. ėmė.

Dabar visose Chicagos Pranešimų iš buvusio bun- 
ir apielinkių parapijose eina c0 K Burbų name darė taip 
tikietų platintojų mobilizaci- Šaltenienė. Pelno liko. Vi
ja ir tikietų platinimas. Bus,sos turėjo “good time”. Dė- 
indomu pamatyti, kam teks ta kingos esame F. Burbienei už 
dovana. davimų savo name vietos dėl

Tikietai išanksto platinami “bunco” ir gražų pasidarba- 
ir pigiau parduodami. Dabar vimų.
kaina 25 c., o prie vartų bus Centro piknikas
35 c. . j Gyvai tartasi apie busimų

• ....... — i metinį centro piknikų, kuris
ANT RENDOS kampinis | įvyks rugpjūčio' BO d., Mar- 

ofisas ir 5 kamb. flatui. Tin-pųnette Pk. Pakviesta sudary- 
kaniJis daktarui arba advoka- ti pikniko kom.; 2 sk. malo- 
t u i. Gera proga baigiančiam niai sutiko pasidarbuoti J. 
mokslų. Pačiam Roselando Šaltenienė, T. Stankevičienė, 
turint tik vienų lietuvį dak C. Petraitienė, Jul. Budrevt- 
tnrų ir advokatų. Renda pigi. čienė, V. Lukas, O. Sekleckie- 

10801 S Michigan Ave. nė, O. Paliliūnienė. Josios pa-

6755 S. Western Avenue 
Chicago, UI.

Tol. GROVEHILL 1618

CHRYSLER IR PLYMOUTH
Galima pirkti po *1.00 

i savaitę

Jūsų drapanas, darbą ir svei 

katą sutaupo. t ,
Pirma pirkimo naujo arba var

toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler įr Plymouth' Automobi
lius, kurie turi raodemiškiausius 
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 BALIS 
4038 Archer Ave.
/ TeL Lafayette 2082

8TAMLEY P. BALZEKAS, Sav.

K. S. Jakubaitis
SENAS BIZNI8 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. s

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

3417-21 So. Halsted St
Telefonas — Boulevard 4705—8167

Pasiklausykite Budriko Lietuviškų Radio Programų
Nedėliomis — W C P L 8 vai. ryte ir t vai. po pietų 
Ketvergais — W H P C 7:30 vai. vakare.
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