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MARIJONŲ JUBIL£J!NE PUOTA 
GRAŽIAI PRALEISTA

Jo Eksc. Vyskupas O’Brien sve
čiavosi pas lietuvius, sveikino 
lietuviškai

Gegužės 27 d. buvo Marijo-^ 
nų diena. Jie papratę tik ra-' 
miai sau dirbti, kitiems tar- | 

nauti ir kitus gerbti, tų dieną 
buvo priversti klausytis, ką 
kiti žmonės apie juos mano.

PRANCŪZAI LAKŪNAI 
ATSKRIDO AMERIKON
NEW YORK, geg. 28. — 

Du prancūzai lakūnai, leitenaa
Dievo Apvaizdos par. audito- j ^°88^ *r P- Lodos, per
rija buvo prisirinkusi pilnut?- ^antiką atskrido į Ameriką
lė Tėvų Marijonų rėmėjų, kad 
juos pagerbti vienuolijos at
gaivinimo 25 m. sukaktuvin7 1
proga. šių puotų surengė Ma-

ir nusileido Flovd Bennett 
lėktuvų stotyje.

SUNKUS KELIAS 
TAIKON

r ’ r J : ,

KARIUOMENĖ NEATŠAUK
TA; KALBAMA APIE VI

SUOTINĄ STREIKĄ

TOLEDO, O., geg. 28. — Po 
penkių dienų riaušių vietos 
streikininkai pagaliau nurimo. 
Tačiau kariuomenė vis dar 
yra sargyboje aplink Electric 
Auto-Lite fabrikų. Per pen
kias riaušių dienas 2 streiki
ninkai žuvo ir apie 200 asme
nų sužeista, neskaitant sužei
stų kareivių ir policmonų.

• Savo keliu krašto vyriausy
bės skirtas arbitratorius dir-

TAMSIAI ŽIŪRI 
| RYTOJŲ

JAUNIMO DIENA 
AUSTRIJOJE

MUSSOLINIS NENUMATO RADIKALAI STATĖ KLIū-
PASTOVIOS TAIKOS ! TIS; JIEMS NESISEKĖ
RYMAS, geg. 28. — Italijos! VIENA, geg. 28. — Vakar 

premjeras Mussolinis šeštadie Į Austrijoj Įvyko “jaunimo die
nį pasakė ilgų ir įdomių pra
kalbų parlamente apie ekono
mikų. ,

Iš jo kalbos daromos, išva- ,•* , • daug rupinasi jaunimu — jo
dos, kad Italijos valstybė nie- .. .................... ... , , .’ J . auklėjimu ir švietimu, kad sek

DIDŽIOSIOS VALSTYBES DAUG 
ROPINASI PABALTIJU

Uždarytas Klaipėdos krašto 
seimelis; vokiečiai triukšmauja

kų būdu negalės subalansuoti 
išlaidų su pajamomis ir kra
što tikrasis atsigavimas gludi 
tik sėkmingam kare.

na." /Visam krašte 'surengtos 
berniukų ir mergelių vaikšty
nės ir įvairios rūšies pramo
gos. Austrijos vyriausybė

mingai prirengus busimais ge
rais ir dorais piliečiais.

Priešvalstybiniai gaivalai 
| kai kur mėgino sudrumsti šios 

Nuo 1930 metų iki šioliai | dienos minėjimą. Keletas bom
Italijos valstybė pabarė apie bų susprogdinta. Apie 50

Lakūnai šeštadienio vakarų Į ba už taikų ir jis sako, kad nu- 
apleido Prancūziją ir planavo matoma abiejų pusių sutaiką j lygi Amerikoniškiems 8.5c.) 

rijonų Kolegijos rėmėjai Chi- be sustojimo siekti Kaliforni- mo galimybė. Tačiau tas dar neprit€kliaus, .nepaisant Mos 
cagoj. Surengė gražiai, iškil- jos. Tačiau jų lėktuvo “Jo- nėra užtikrinta. . o„i;„s« So;m;„;nV<

12 bilijonų lirų (lira šiandien triukšmadarių areštuota.

mingai. Net auditorija buvo 
nepažįstama '— ji buvo išpuo-

be
jos. račiau jų 
seph Le Prix” motoras atsi
sakė kaip reikiant, ilgiau veik-

šta gražiai, sidabro spalvomis, i ti.
Puotų pradėjo gerb. kun. Ig.. Jiedu turėjo radijo apara- 

AlbavičiuSj< vietos klebonas , įr vįS£ laikų skelbė Ameri-

solinio sumanaus šeimininka- 
Vis dar daug kalbama apie: vimo. Sekantiems gi metams 

visuotinio streiko paskelbimų . reikalinga dar apie 3 bilijonai 
Toledo j. Gal tas ir įvyks, jei lirų virš numatomų pajamų.

AREŠTUOTAS UŽ NACIU 
ĮŽEIDIMĄ

nuoširdžia sveikinimo kalba. 
Kun. A. Linkus vadovavo pro-

kai ir Europai apie savo pozi
cijų. Pranešė taip pat ir apie

gramai. Žymiausi iškilmės įvy nianomę čia nusileidimų. Tad 
kiai: J. E. Vyskupo V. O’Bri-(juos šiandien popiet lėktuvų

Electric Auto-Lite kompanija 
griežtai stovės už unijos ne
pripažinimų. Visas vargas, 
kad kompanija nenori skirtis

en graži, nuoširdi ir labai pa-1 
lanki kalba ir didžiai gerb. 
vienuolijos vyriausio vado 
kun. A. Cikotos padėkos žodis.'

stoty sutiko kelių šimtų žmo
nių minia.

Kelionė ėmė apie 38 valan-

Mussolinis tad. ir piešia atei 
tį radelieis tamsiais ruožais. 
Jis pareiškia, kad taika nieku 
būdu negali būti pastovi, kad 
karas yra gyvas reikalas ir to 

' visa neturėtų užmiršti kiekvie-
MARYLANDO KATALIKŲ Inas italas patriotas. 1

BERLYNAS, geg. 28. — 
Stolberge areštuotas katalikų

su “open shop.
. t

IŠKILMĖS

Gegužės 5 ,1. gubernatorius 
savo aktu, pasiremdamas Klai 
pėdos krašto statutu, uždarė 
seimelio sesijų, kuri prasidėjo 
sausio 21 d. .

Kai Lietuva įteikė I^atvijai 
ir Estijai savo projektų dėl 
bedradarbiavimo sustiprini
mo, vokiečiai nepaprastai ėmė 
niršti. Vienas žymus vokiečiu 
laikraštis, rašydamas apie tų\Klaipėdos seimelis paskuti-

• ... -iii Lietuvos žingsni, stačiai graniu laiku norėjo priimti kele-1 . 7 .
tų įstatymų, kurie būtų buvę 
naudingi tik vokietininkams. 
Gubernatorius jų priimti ne
davė, o dabar ir seimelio po
sėdžius nutraukė. *

r
I Vokietijos laikraščiai dėl to 
vėl kelia triukšmų, su kuriuo 
jau visi apsipratę.

kunigas L. Heinen 
mas nacių jaunimo “įžeidi
mu“ per atsišaukimus. Jį are 
štavo valstybinė policija, pa
žymėdama, kad “ima savo ap
saugom” Girdi, tas “įžeidi
mas” yra rimtas ir policija 

enukentė-

sino Lietuvai.
Vokiečių atsisakymas užtik

rinti tų valstybių nepriklauso
mybę ir šitokie jų laikraščių 
balsai atkreipė rimtų dėmesį 
didžiųjų valstybĮių, ypač Pran
cūzijos ir Anglijos. Prancūzų 
radio paskelbė, kad nei Pran
cūzija nei Anglija negalės žiū-

•------------------- j rėti pro pirštus, jei Vokietija

VYSKUPO KONSEKRACI- į ... ■ ., . , ,, TT*ėniškus planus Pabaltijy. Hit
lerio planai esą pavojingi tai
kai rytuose, todėl didž. valsty-

JA IR INGRESAS
Kaltina PROVIDENCE, R. I. (per bėms rūpi. palaikyti įamų val- 

paštų). - Providenee vykfctr-!*1^ n*priMau«omybę.

pijai konsekruotas vyskupas' Užsienio laikraščiai rašo, 
E. P. Keough gegužės m. 22 kad Sov. Rusija pradėjusi de

rybas Paryžiuje, o paskiau de
rėsis Londone dėl Pabaltijo 
valstybių neliečiamybės užtik-

Vyskupas mro kalbą pradėjo idas- Praskrido apie 3,700 niy- 
ir užbaigė lietuviškai. '"b

Šiaip jau sveikinimų buvo 
gana daug. Kalbėjo kun. A.
Skripkus, kun. J. Raškauskas, 
kun. Bružikas, kun. Urba, kun.
Valančius, p-nia Nausėdienė,
dr. A. Rakauskas ir L. Šimu- HAVANA, geg. 28. Jau
tis. Mueikalinę programos da- bos policija akyliai saugoja 
lį išpildė) prof. Žydanavičius, J. Valstybių ambasadorių ir 
K. Sabonis, J. Kudirka, A. amerikiečių nekilnojamus tur- 
ėiapas, S. Sabonytė, B. Pali-Lus
Ii unai tė ir J. Brauti tis.

• I Policija patyrusi, kad neži-
Marijonų pagerbimui reng- . nomi a,mro„, matyt, komuni. 

toji jubiliejinė puota praėjo jr ki(i kairioji gaivalaij
kėsinasi prieš ambasadoriaus 
Caffery gyvastį, kad pakenkti 
Kubos santykiams su Ameri
ka. Vakar jie šaudė į amba
sadoriaus rezidencijos duris. 
Mirtinai pašautas vienas ka- • 
reivis. Piktadariai trankosi i 
automobiliu ir policija kol kas 
neturi galimybės jų sugauti.

gražioje nuotaikoje ir dideliu 
pasisekimu.’

TIES KAUNU JAU NU
SKENDO |5 ŽMONĖS

Ji HOtLYWOOD -- NAUJO-i ,11 kad k"niKas"

SAUGO AMERIKOS 
AMBASADORIŲ

EUKAR. KONGRESO 
HIMNAS

BALTIMORE, Md., geg. 
28. — “Decoration” dienų 
Baltimorės stadijume J. E. 
Arkivyskupas Curley laikys 
pontifikalines Mišias*. Tas bus 
300 metų paminėjimui, kaip 
Marylande įsteigta pirmutinė 
katalikų kolonija.

VINĖ SODOMA
SYRACUSE, N. Y«, geg. 28. 

— Šios vyskupijos vyskupas 
A. Duffjr kalbėdamas į Švč. 
Vardo draugijos 500 narių po 
Šv. Komunijos susirinkime

tų.
Stolbergas yra pasižymėjęs 

protestantais fanatikais, ku
rie atkakliai puola katalikus.

PASKIRSTO KODU 
' VYKDYMĄ

Hollywoodų palygino prie nau
Prieš) pamaldas, kurios pra- jovinės Sodomos, tfen gamina-1 AVASHINGTON, geg. 28. — 

sidės 11:00, įvyks ,didelės ka- ] mi nepadorūs vaizdai, žinoma, i Krašto vyriausybė paskirsto 
ko didesnio pelno sumetimais. I pramones į dvi dalis. Vienos

Vyskupas sakė, kad Holly- jprarnOnė8 yra gamyb°8’ ° ki' 
, , . . tos vien patarnavimo pramo-woodas pakerta Amerikos

įstaigas ir gręsia pačiai vy
riausybei ir nacijai.

talikų vaikštynės, kuriose da- 
1 lyvaus daugiau kaip 60,000 ka 
talikų.

Be kitų ir apaštališkas dele
gatas, Jo Eksc. arkiv. A. G. 
Cicognani, dalyvaus šiose iš
kilmėse.

RADIKALŲ RIAUŠĖS 
TEISME

nės. Joms visoms yra nusta
tyti kodai. NRA administra
cijai nėrd didelių sunkenybių!

KARO SKOLŲ KLAUSIMAS i k®ntrol,uoh.,r,v\kdytll.gan?y' 
♦FMFVfTIF - bos pramonių kodus. Kas ki-

J ta yra su patarnavimo pramo-

Staiga atšilus orui, Nemu
ne ir Nery prie Kauno pradė
jo maudytis. Tuo tarpu pavo
jingos vietos ir išneštos ledų 
duobės bei sūkuriai nepažymė
ti ir neištirti. Ir gelbėjimui 
dar nepasiruošta. Todėl ėmė
">a"<b-ti» ir «kę»ti. prie6 kifk laiko taT0 pa.

Gegužės 2 d. prigėrė 12 mjskelbta paraėyti himną (iėkil- 
mokinys, gegužės 3 d. prigėrė mingų giesmę) Pirmajam Lie- 
2 mokiniai žydai, gegužės 4 į tuvos Tautiniam Euebaristi-

NEW YORK, geg. 28. — 
Tombs teisme radikalai pra
dėjo švilpimu ir triukšmu nie
kinti teisėjų. Šis įsakė polici
jai ištuštinti teismo frtmtifl. 
Kilo riaušės. 10 vyrų ir viena 
moteriškė sužeista., *

PARYŽIUS, geg. 28. — 
Prancūzija ir Anglija planuo
ja karo skolų klausimų su J. 
Valstybėmis aptarti Ženevoje.

VOKIETIJOJ SIAUČIA 
KAITROS

LĖKTUVŲ AUKOS

d. ir tų pačių dienų Įvyko jo 
ingresas.

Kon sek rato r i um buvo Jo 
Eksc. ark. A. G. Cicognani, 
apaštališkas delegatas J. Vai

rinirao. Tų derybių tikslas 
esųs, kad Pabaltijo nepriklau-

stvbėms. Jam gelbėjo St. Paul I u«ikri„tų Rusija, I,en
arkiv. J. fi. Sfnrray ir P»ll,k.'*’ ir
River vyskupas admin. J. g. Į Skandinavija.
Cassidv.

IŠAIŠKINO JESUČIO 
ŽUDIKUSDIDŽIAUSIA DARBININKŲ 

GRUPĖ

d. nuskendo stud. ateitininkas 
Petkevičius. Visi jie pasken
do Nemuno ir Neries santa
koj. Gegužės 5 d. ties Napo
leono kalno paskendo Techni
kos mokyklos mokinys Dei
mantavičius 19 m.

niam kongresui. Himnų para
šė ir konkursų laimėjo moky
tojas Girbenis. Muzikų (gai
das) himnui sustatė įžymus 
kompozitorius Stasys Šimkus, 
.lis bus giedamas kongreso 
metu.

Sekmadienį visam krašte 
penki asmenys žuvo lėktuvų 
katastrofose.

BORDEAUK, Prancūzija, 
geg. 28. — Autobusas smogė 
į medį. Žuvo 13 ispanų turi
stų.

BERLYNAS, geg. 28. — 
Nepaprastos kaitros ištiko.Vo' 
kietijų. Sausėja upės ir tas 
gręsia navigacijai. Yra rim
to pavojaus derliui.

nių kodais.
Prezidento Roosevelto įsa

kymu tad patarnavimo kodų 
vykdymas pavedamas loka- 
liams autoritetame, išėmus 
darbo valandų ir atlyginimo 
tvarkymų, o gamybos pramo
nių kodai ir toliau paliekami 
NRA administracijos žinioje..

Garny bog pramonių rūšiai 
priklauso visi fabrikai, o pa
tarnavimų — skalbyklos, bar- 
zdskutvklos ir t.t.

BERLYNAS, geg. 28. — 
Vokietijos nacių suorganizuo
ta darbininkų organizacija, va 
dinama “darbo frontas,” pa
siekusi 23,000,(XX) vyrų ir mo
terų, pareiškia organizacijos 
vadovybė. Ir pažymi, kad tai 
didžiausia pasauly organizuo-' 
tų darbininkų grupė.

Nacių organizacija, be to, 
turinti apie 4,000,000 narių.

Prieš fašistų iškilimų, Vo
kietijos darbininkų organiaa- 
cija, kuriai vadovavo sociali- Į 
stai, turėjo vos apie 4,000,000, 
narių. Darbininkų duoklė or
ganizacijos reikalams yra 
daug mažesnė, negu socialistų 
laikais.

PRIEŠ ATSIMETIMĄ

ORAS CTjEJVTjLANDE RTAUšėS

CLEVELAND, O., geg. 28. 
CHTCAGO IR APYTjTN- — Taxicab šoferiai streikuo- 

KĖS. — Iš dalies debesuota; i ja. Šiandien miesto centre
Šilčiau. vvlo streikininkų riaušės.

MELBOURNK, Australija, 
geg. 28. — 'Vakarų Australija 
pasirengus atsiskirti nuo Au
stralijos ir sudaryti nepriklau 
somų valstybę.

Australijos vyriausybė ima
si prieš tai priemonių.

Policijai jau pavykę nusta
tyti, kas nužudė Jesutį Klai- 
pėdoj. Toj byloj suimtas ban
ko valdininkas ir Klaipėdos 
seimelio atstovas, Valter 
Prys, po ilgo tardymo prisi- j 
pažino, kad jis turėjęs ryšių 
su trimis vyrais, kurie nužu
dė Jesutį. Jie iš Tilžės buvę 
siųsti į Klaipėdą, paimti Jesu
tį ir nugabenti jį į Tilžę.

Hitlerininkas iš Tilžės Mo- 
ser buvo davęs Prysui įsaky
mų atgabenti Jesutį į Tilžę. 
Klaipėdoj iš jo turėjo perimti | 
tie trys vyrai. Tš jų du it bu- j 
vo tie, kurie lankėsi paR Je- 
sutį į namus ir teiravosi kur 
jis yra., .Tie vėliau Jesutį su
radę, bet į Tilžę turbūt nebe
galėję pristatyti, o vietoj nu
žudė.

PASKYRĖ KARO ATSTO

VĄ MASKVOJ

Pulkit,. Skučas, bos karo J 

apygardos viršininkas, ftianrftf 
dienomis paskirtas Lietuvos 
karo atstovu j Maskvą. Jm 
paskirtas generolo titulu ir 
greit į Maskvą išvyks.
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DIENOS KLAUSIMAI
ŠAUNIOS JUBILIEJAUS IŠKILMĖS

tų lietuvybės išlaikymo tvirtove visa to žo
džio prasme. Katalikų visuomenė yra jiems 
dėkinga, kati Marijonui pajėgė išgelbėti Ir 
išlaikyti dienraštį “Draugą”, kurio vaidmuo 
mūsų religiniame, tautiniame ir kultūrinia
me gyvenime yra labai, labai didelis. Šis 
darbas medžiaginiu žvilgsniu imant yra ne
apmokamas. Dėl to jis reikalingas stiprios 
pašalinės pagalbos. Kiek tos imi ramos susi
lauks, tiek bus galima spaudos darbą plėsti. 
Be to, misijų ir visi kiti Marijonų dirbami 
darbai taip pat reikalingi ir verti paramos.

Žodžiu, iš Marijonų vienuolijos dar daug 
darbų tikimės sulaukti. Alūsų viešame gyveni
me ji užėmė tokią poziciją, kad visų akys į ją 
nukrypo, kaipo į organizaciją, nuo kurios la
bai pareis lietuvių tautybės išlaikymas šia
me krašte. Tos pozicijos Marijonai nesibijo 

’ir ją išlaikys, jei visi geros valios lietuviai 
stos jiems į talką. Kad taip bus, abejoti ne
tenka. Praėjusios jubiliejaus iškilmės aiškiai 
parodė, kad lietuvių katalikų visuomenė yra 
su. Marijonų vienuolija.

Švenčiausioji Trejybė
DIDŽIAUSIOJI PAS

LAPTIS

Toji didžiausioji mūsų tikė
jimo paslaptis yra mokslas a- 
pie Švenčiausiąją Trejybę. Su
lig tuo mokslu Dievas yra vie
nas, bet trijuose asmenyse, ku
riuos patsai apreiškimas lie
pė mums išreikšti Tėvo, Sū
naus ir Šventosios Dvasios va
rdais.

N i gus turi nešioti savyje ftvenč. daro buities gausumas. Auga- 
1 Trejybės paveikslą, būdamas'lai yra daug turtingesni, negu 

panašus į Dievą. J akmenys ur smėlis. Gyvuliai
jybėmdsų gyvenime. Mes pri- ! Kur dabar Teikia ieškoti to dauK Dntingesni už augalus, 
valome ją garbinti ir būti jai * Panašumo į Dievą žmoguje? žmogus turtingesnis už gyvu- 
dėkingi ne vien už tai, kad ji1 Bc abejonės, ne kūne, nes kū- bus, nes turi ir tai, ką turi 
mus sutvėrė, atpirko, apšvie-i turi ir gyvuliui, jie nėra ' gyvuliai ir dar daugiau; pa
te, bet ir už tai, kad ji mums | autverti sull« 1)ievo paveiks-1 našiai kaip ir gyvuliai turi 
tarnauja ir šiandie kaip kok-įllL Uievas vėl >ra dvasia ir , tai, ką turi augalai ir dar dau-
sai milžiniškas žibintas, kurs|notu/l kūno> todėl Diev° Pa >au’ au«alai vėl turi tai> M 
nušviečia mums kelią į amžiną veikbl0 žmo*uJe reikia ^ko- turi augalai ir dar daugiau, 
gyvenimą, ji mus veda ir Šia-Į tl ltllue’ kuo skir,asi nuo į augalai vėl turi daugiau už 

ndie per šio gyvenimo klajas, I bfttent dvasioje. J mineralų pasaulį.
kaip ansai šviesusis stulpas1 žmogaus dvasia turi šitokį, lš to matosi, kati tobulumas 
vedė lzraeliaus sūnus per tv-1 trilypumą. ji yra, ji mintija, < yra aukštai surištas su buiti
ms; ji mus saugoja, kad ne- ir savo n,intin,i Saii išreikšti | mi, nes tas daiktas skaitosi 

save ir visą pasaulį, ji turi tobulesnis, kuris yra turtinge-
Nors toji paslaptis viršija

mūsų proto jėgas, kaip kad paklystume ir neatsitolintume
aulos Šviesa viršija naktinio nuo tikrojo kelio į dangaus ka «<>"*• ‘'“'"I““ tat , S„IS lwilnlli.

Gegužės mėn. 27 d. Chicagos lietuvių ka
talikų gyvenime pasiliks atmintina diena. 
Mat, tą dieną minėjome Marijonų kongrega
cijos atnaujinimo 25 metų sukaktuves, kurių 
iškilmės kaip bažnyčioje, taip vakare salėje 
buvo tikrai šaunios.

Mes su džiaugsmu konstatuojame faktą, 
kad ęhicagos lietuvių katalikų visuomenė ju
biliejaus proga parodė savo prielankumą Ma
rijonų vienuolijai ir taip pat nuoširdų dėkin- 
gumą už jos stambius darbus, nudirbtus Ba
žnyčiai ir mūsų tautos gerovei. Nors vienuo
liai nereikalauja ypatingų padėkų ir neieško 
garbės, tačiau jų darbams re^alinga ir mo
ralė ir materiale parama, kurią- mūsų visuo
menė jiems teikia ir, reškia tikėtis, nuo šio 
reikšmingo jubiliejaus toji parama dar bus 
gausingesnė. Tai užtikrina tūkstančiai žmo
nių, susirinkusių j pamaldas ir j bankietą, 
daugybė suplaukusių sveikinimų laiškais.

/
Prieš sukaktuvių minėjimą, gana daug

- rašėme apie Marijonų vienuolijos praeities 
darbus. Dabar nebūtų pro sali žodį kitą pa
rašyti kokie darbai šiai vienuolijai teks dir
bti ateityje.

Vienuolijos tikslas yra aiškus: melstis ir 
dirbti. To darbo vienuoliams niekuomet ne
pritruks. Marijonams ateitis dabar jau švie
sesnė, nes toj plačioj dirvoj dirbti kas kart 
daugiau darbininkų susilaukia ir žmonės la
biau pradeda įvertinti jų gražias pastangas.

- Marijonų šeimyna per 25 metų laikotarpį su
silaukė apie 500 narių. Vieni jų daug dirba 
misijų, švietimo ir spaudos darbus, kitį dar 
rengiasi. Dirba jau keliuose pasaulio kraš
tuose. Bet mes čia norime pažymėti tik tai, 
kokį vaidmenį Tėvai Marijonai turės suvai
dinti ateityje Amerikos lietuvių tarpe.

Ačiū Marijonams, mes turime lietuvių 
kolegiją. Tai didelis ir sunkus darbas tokią 
įstaigą išlaikyti. Bet, tikimės, visuomenė ne
sigailės teikti nuolatinę paramą, kad lietu
vių kolegija ne tik išsilaikytų, liet kad ji 
visais žvilgsniais darytų pažangą ir kad bū

paukščio akies atsparumą, ta- rab’stę. 

čiau, jeigu Dievas yra mums j 
ją apreiškęs, jeigu Bažnyčiai 
nuolatai mums ją primena, že-'. 
nkias

2. Paslapties turinys

Nors Švenč. Trejybės pas-

mintyt ir norėt — štai trys 
veiksmai, kuriuos tik žmogus 
gali turėt čia ant žemės. 

Panašus trilypunias yra n
kad ji yra mums nau-1 laPl,s 1V vir§iJa lnusU Proto j pas Dievą, jis ir sudaro Švenč.

PUOŠKIME 'SAVŲJŲ KAPUS

Rytoj yra “Vainikų Diena” (Decoration 
Day). Tai tautinė šio krašto šventė. Labai 
gražu, kad toje dienoje p kapinynus lankosi 

•žmonės, meldžiasi už mirusiųjų sielas, puo
šia savųjų kapus.

Lietuviai iš senovės mirusiuosius did
žiausioje pagarboje lailfydavo. Tai vienas 
gražiausių papročių, kurį reikia palaikyti ir, 
malonu yra pastebėti, kad lietuviai katali
kai jį palaiko.

dingą ir net būtinai reikalin

ga.
Bažnyčia, kuli via Dievo 

valios reiškėją, naudojasi kie
kviena proga, kad mums pri
minus Švenč. Trejybės pasla
ptį. Dedant ant savęs kryžiaus 
ženklą, Bažnyčia liepia išvar

dint visus Švenč. Trejybės as-

jėgas savo aukštumu, tačiau, 
patsai Dievas, mums, ją ap
reikšdamas, apvilko ją tokiais 
žodžiais, jog galime suprask

Trejybės asmenis. Dievas yra 
Dievas mintija, Dievas turi 
norų arba pamėgimų. Dievo 
buvimas yra tai pirmasis Švč.

tą paslaptį tiek, kiek ji yra Tpejybės asmuo, Dievo Išmin

reikalinga mūsų gyvenimui.

Norėdami suprasti Švenč. 
Trejybės paslaptį tiek, kad 
galėtume iš jos pasimokinti, 

menis, būtentį fTėrą, Sūnų ir privalome pirmiausia atmesti 
Šv. Dvasią; 6 kaip dažnai ji visus palyginimus, kuriuos mū 
liepia dienos bėgyje daryt lą Sų nuomone galėtume rasti ga- 
kryžiaus ženklą! Guldanti, ke.l-1 mtoje, kaip štai saulę su švie- 

Šv. Kazimiero kapinyne Chicagoje kas!daaib pradėdami, m baigdami ( sa įr šįiuma) lapą iš trijų ma 

'met rengiama iškilmingos pamaldos už mi-
į S erusiųjų sielas. Į pamaldas suvažiuoja tūks

tančiai žmonių. Dauguma kapų papuošti gė
lėmis ir vėliavomis. Geraširdžiai nepamiršta 
ir našlaičių. Jų šelpimo tikslams per Lietu
vių labdarių sąjungą kiekvienais metais su
deda po keletą šimtų dolerių. Reikia manyti, j 
kad ir šiemet daug žmonių suvažiuos į Šv. 
Kazimiero kapinyną ir taip pat neužmirš vie
ną kitą centą paskirti lietuvių našlaičiams.

REMTINAS DARBAS

Rytoj Lietuvių Labdarių Sąjungos vei
kėjai Chicagoje turės daug darbo. Šiai orga
nizacijai yra pavesta daryti rinkliava “Vai
nikų Dienoj” Šv. Kazimiero kapinyne. Be to, 
tuoj po pamaldų kapinyne žmonės vyks į 
Vytauto daržą, kuriame įvyks labdarių pik
nikas. Pikniko pelnas taip pat eina labdary
bės tikslams. Reikia tikėtis, kad į pikniką 
susirinks gausinga žmonių minia ir parems 
kilnų labdarių darbą.

CHICAGOS PARODAI ATSIDARIUS

Praėjusį šeštadienį triukšmingai atsida
rė pasaulinė paroda Chicagoje. Ją jau at
lankiusieji džiaugiasi, kad šiemet paroda 
daug puošniau įrengta ir žymiai įvairesnė.

tis — antrasis, Dievo pamė
gimas arba jo meilė — trečia
sis.

Visų trijų asmenų yra vie
na ir ta pati prigimtis, vienas

Lipdami aukštyn tobulybės 
ir buities laipsniais,-' turime 

I prieit pagaliau prie tokio dai
kto, kuris yru pilnas visokios 
buities ir visokios tobulybės, 
prie kurio nieko negalima pri
dėt, ko jis neturėtų. Tą viso
kio buvimo ir visokios tobu
lybės pilnumą ir vadiname 
Dievu. Iš jo yra išėję visi su
tvėrimai su visomis jų ypa-, 
tybėmis, o nėra nė vieno tarp 
jų, kuris savo pradžią turėtų 
kur kitur, o ne Dievuje, net 
plaukas nuo galvos negali nu-

buviųas. viena išmintis, vie pult be Dievo veikimo.
nas pamėgimas, iodėl grymstu 
šią tiesą išreiškiame, sakyda
mi, kad vienas yra Dievas. Tar

Bet tarp sutvėrimų pastebi
me tokius, kurie yra apdova
noti protu ir valia, kurios tai

maldą, įeidami į Bažnyčią ir Iresnių lapų sudėtą, medį, su-į &au; to vieno Dievo lsrmntlstiovanos.suteįKiajiemsypatin- 
išeidami iš jos, sės- aUgusį į vieną iš šaknų, ka- lr taip yra nepabaigtai | & gražmnę ir kįinumą> ypa.
darni į stalą ir keldamies, pra!inįeno ir šakų, nes gamtoje nė- ' dideli ir tobuli, kati sudaro

dėdami darbą, leisdamies į j ra n(į vieno daikto, 
kelionę, griebiamės kryžiaus būtų, panašus į Švenč.
ženklo ir tariame Švenčiau
sios Trejybės vardus.

-r.»
Bažnyčia suteigia visus sa

vo palaiminimus, visus šven-

kuris j paskirus asmenis, ko nesuda- 
Trejy- ro I,as žmogų, todėl, nors iri 

žmogus turi išmintį ir norus, 
bet jie yra tik žmogiškos pri
gimties savybės ir nesudaro a- 
smenų, per tai žmoguje yra 
tik vienas asmuo, Dievuje gį 
trys.

Kad gavus daugiau šviesos 
apie tai, kaip susidaro Dievu- 

jie
turi būt pavadinti Tėvo, Siū

bę, todėl visi tie paįyginimai 
klaidina žmogaus protą ir ne
suteikia jam reikalingos švie- 

. |sos. Reikia tat sugrįžti prie 
tus sakraiueiftul',' darydama j palyginiind’, kurj patsūi 

kryžiaus ženklą ir išvardinda-i Dievas yra mums davęs, bfl- 

ma visus Švenč. Trejybės as-| en^ I,aM žmogų: Padaryki- 
inenis: ‘‘Telaimina tave visa- me žm°£DJ i mūsų paveikslą ir
galis Dievas/^ Sūnus ir, panašumą”, sakė Viešpats, .ie try, asmenys ir kodėl 
Sv. Dvasia. A$Ctav£ besirengdamas tverti paskuti

tiju, aš tave sutvirtinu, aš ta- ni s'avo sutvėrimą. (1 Mozės,; naus ir Šv. Dvasios var ais.
.... , U,- a. 1 » kreipkimės vėl prie tos trejy-ve įsnsu vardan Tėvo, Sunatu i L | 1 1 ,

. t-. , . i i-ii- bes, kuri vra žmoguje ir ban-įr Šv. Dvasios s Kryžius tat; lš tų žodžių matosi, kad vi- 
ir Švenč. Trejybė yra du dai-[šame šitame pasauly, kurį ma- 
ktu, su kuriuodu kiekvienam1 to mūs akys, vienas tiktai

katalikui tenka dažniausia su
sidurt, jų galybe naudotis.

Žmogus yra sutvertas sulig ( Žiūrėdami į įvairius šutvė 
Dievo paveikslu ir panašumu, rimus, pastebėsime tarp jų di

tingą galybę.

Kadangi dabar viskas yra 
išėję /iš Dievo, todėl ir protin-I
gų sutvėrimų protas ir valia 
yra išėję iš to paties šaltinio, 
reiškia ir Dievas turi protą 
ir valią ir tas daug galingesnį 
negu žmogus, nes galingesnius 
darbus yra nuveikęs.

Žmogaus protas tik tada pa
sidaro galybės ir visokios to
bulybės šaltinis, kada yra už
pildytas žiniomis, jeigu gi 
yra tuščias, kaip kad yra tuš
čios mažo vaikelis, ką tik už-

dykūne ją kelt taip aukštai,, gj,nusįo. proįas, tuomet-neturi 
kaip tik mūs protas išgali. jokio tobulumo, negalį atlikti 

mažiausio darbo. Žino tai kie
kvienas žmogus, todėl ir rū-

Iš visa to matosj, kaip di- Kadangi Dievas yra vienas delius skirtumus tobulumo 
'dėlės reikšmės turi Švenč. Tre-, Švenč. Trejybėje, todėl ir žmo- žvilgsniu, o tuos skirtumus su

"Pristatyta daug naujų, įdomių pavilijonų, ku
rių išpuosįmas |r margumas patraukia pra
eivių akį. Mokslininkai,,pramonininkai, pre
kybininkai, visūkie profesijonalai ir amai- 
įlinkai parodoj lauras iš ko pagilinti savo

žinias ir pasigerėti visokiausiais eksponatais.
Ir šiaip jnu žmonėms bus įdomu atsilankyti 
palyginti, koks yra skirtumas tarp pernykš
tės ir šių metų parodos. Manoma, kad šie- bės šaltinis.

pinasi savo protą tobulint, rū
pinasi užpildyt jį žiniomis, o 
tautos turi ypatingas mokslą 
vietes, kuriose galėtų lavint 
savo protą, nes tik išlavintas 
protas pasidaro visokios galy-

met paroda bus labiau lankoma negu pernai. | (Augiau bus)----------—
Parašė dr. jur. ir med. G. R. Kreitneris 

Išvertė Jonas Labanauskas

jos Pečių 
Stovi Maskva

(Tęsinys)

Gen. Li ( Iii - shenas, Kuangsi gru
pes vadas, išrinktas į partijos kongresą 
atstovu ir, kaip toks, “neliečiamas”, taip 
pat išvyko iš Kantono į Kankiną — vi 
Miškai nepaisydamas Honkongo anglų gu- 
berniitorinii- Įspėjimu, kuris buvo jam

:/įpranešęs, kad ('iang kui - šėkas mano j} 
Bailiui. Bet jis nepaklausė įspėjimo, sakė, 

.kad du dešiniobios frakcijos civiliai ia
t<Ui savo žodžiu garantavę jo nelirčiatny- 
'bę. Jis buvo apgautas. Teisės dabar jan 

Cjiebebm< . Nutikim- Imvo lik jėga, mili- 
MlPin** Ciang Kai - Seko jėga, kuri ir nu
sprendė padalyti Li Obi sbeną nepavo
jingą? Nežiūrint visų jo saugumą garan
tavusių prot<‘«tų. .p.- buvo areštuotas, grie
žtai saugoja u m-. u svarbiausias jo ga’.y-

' pagrindas l\ s .įlomis. svarbiausias

užimtas vieno Ciang Kai - seko juitikimo 
žmogaus. /

Čiang Kai - šėko įsakymu, partijos 
kongresas atėmė iš K\vangsi generolų vi
sas jų partijoje ir šiaip jau turėtas funk
cijas ir nutarė pasiusti kariuomenę juos 
nubausti; kovo 28 d.ikongresas išsiskirs
tė.

šiuo nutarimu C'iang Kai - sekas poli
tiniu atžvilgiu buvo apsaugotas; dabar 
jis galėjo traukti prieš savo priešus.

Pulk. Baueris visus tuos įvykius se
kė su didžiausiu nepritarimu. Jis įspėjo 
Ciang Kai - seką: “Kinijos atstatymas 
priklauso nuo jialaikymo viduje taikos, 
kiekvienas naujas karas atims užsienio 
pasitikėjimą kuomintangu ir tuo prives 
prie to, kad užsienis nebeduos paskolų ir
nebe i nvestnos Kinijoje savo kapitulų?”

«» ” » ’
Visi pulk. Bauerio bandymai surasti 

priemones taikiu būdu išspręsti konflik 
tą nuėjo vėjais; tokioms aplinkybėms c- 
sanl, su prispausta širdimi nutarė jis iš
dirbti strateginį planą karui su Kuangsi 
gru;jcs generolais. Jis tai darė su ta vil-

darbą ir tuo galės vėj sudaryti naują pa

stovų taikai pagrindą.
Baueris išvyko kartu su Ciang Kai - 

šėku Į frontą kaip jo patarėjas.
Akcija buvo greit baigta.

tikslas buvo įrengti aviacijos mokyklą, 
lėktuvų dirbimo fabrikus ir Įvesti oro 
transporto linijas. Balandžio 19 <1. valsty
bės taryba patvirtino šią draugiją. Lini
jos buvo aprūpintos Amerikos lėktuvais.

Priešo jogų sritis buvo Mankau, tas Į Tai jau buvo įsikišimas į susisiekimo jni-
nepaprastai svarbus prekybos ir visokių 
išteklių miestas, esąjf prie Yangtse upės; 
balandžio 9 d. Mankau buvo paimtas. Prie
šo trupės traukėsi sumuštos į Kwangsi 
provinciją, ilsėjosi ir rengėsi‘naujam ka

rui.
Balandžio vidury Baueris sugrįžo į 

Kankiną. Ten jis nieko gero nesužinojo.
Jau nuo seniai buvo žinoma, kad ci

viliai valdžios nariai ir vyriausieji valdi
ninkai kovojo vieni su kitais nešvariomis 
intrygomis ir stengėsi atimti vieni iš kitų 
valdžią. z

Todėl Baueris išgavo iš Ciang Kai - 
šėko užtikrinimų, kad visa karifiė ir ci
vilinė aviacija bus sujungta po jo vieno 
ranka — Can g Kai - seko.

Geležinkelių ministeris Sun Fo pasi
naudojo Ciang Kai - šėko nebuvimu ir, 
susiilėjęR ku viena Amerikos jiramoninin ,

nisterio kompetenciją; šis tai užprotesta 
vo, nusipirko vokiečių lėktuvų ir įtaisė 
naflją konkurencinę linijų.

Tuo pačiu luiku susisiekimo ministe- 
ris buvo patekęs į konfliktą su atstaty
mo komisijos pirmininku; vienas jų tvir
tino, kad radijo stočių statymus priklau
so jo kompetencijai, kitas — kad jo; — 
vienas norėjo parsigabenti Anglijos fabri- 
katus, kitas — Vokietijos, ir tuo tarpu 
viena nulitarinė grupė, viąai jų nesiklaus
dama, pasistatė radijo stotį savo tikslams. 
Prasidėjo vėl ginčai; ir vis kaskart aiš
kėjo, kad «u civiline valdžia yra negali
mos joks planingas bendrmlarbiaviinns.

Tuo pačiu laiku iš l*’eng Yu - bsiange 
stovyklos atėjo žinios, kurios sumelė daug 
nėrinio. Feng Yu -bsiangas —r susitarę.-, 
su Ciang Kai - seku — - užėmė visas tas

- i

,v nagfti griijN .-- įmansinis šaltinis, buvo t tina, kad greit ir su pergale pabaigs šį I kų grupe, įkūrė kiniečių draugiją, kurios į blnntungo provincijos dalis, kurios nebu

vo japonų įgulos rankose. Likusioji dūlis, 
greitu laiku pasitraukus japonams, turė
jo būti prijungta prie jau paimtų sričių. 
Der šią dalį Feng Yu - hsiangas prieisiąs 
užimti ir Tsingtau uostą, kuris ūkišku at
žvilgiu jo valdomai sričiai esąs nepapras
tai reikalingas.

Staiga Feng Yu - hsiangas sužinojo, 
kad Ciang Kai - sekas rengia savo tru
pes Tsingtau užėmimui ir prašo japonų 
jame dar tol )>asilikti, kol jis viens pats 
su savo jėgomis galės perimti jų valdomą 
Tsingtau.

Feng Yu - hsiangas, tai sužinojęs, bai
siai įsiuto. Jis atitraukė savo trupes iš 
Sbantiingo į llonaną, įsakė savo kuomin- 
tango grupėms, kurios su tikruoju kuo- 
inintungu teturėjo tik bendrą vardą, kad 
jos viešai paskelbtų būsimą partijos kon
gresų, dar prieš jam susirenkant, nelega
lų ir Kankino valdžią kaip Ciang Kai 
šėko karo diktatūrą. Feng Yu -hsiangas 
rengėsi karui prieš Kankiną.

Šią paskutinę liūdną žinią pulk. Bau
eris sužinojo, jau gulėdama* ligos jiatale.

(Daugiau bus)
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Musčs

Su musėms visi mes susipa 
Nereikia vykti į naują 

vietą, arba j lauką, kad su jo
mis susidurti. Kur tik randa
me (musių, tenai vra žmonių. 
Išvyksiant Į atostogoms, jei
gu ketini ant lauko apsisto
ti ir jei pasirodytų musių, per 
sikraustyk j kitą vietą, nes 
tax aiškiai parodo, kad vieta 
nėra švari. .Jeigu lankai vie
šbutį, arba panašią vietą, per- 
sikelk į kitą vietą, jeigu tik 
matai musių. .Jos veisiasi ant
visokių žmonių paliktų purvų.lį;

Žmonės mano, kad papra
stos, naminės musės pradeda 
kasti prieš lietų. Naminės mu
sės visai negali kasti. Viena 
rūšis tvarto musės spalvuota

zine

Krakių (Kėd. apskr.) kun. 
klebonas Kaz. Marma, artimas 
Z. Ū. Akademijos kaimynas, 
įprašė žemiau pasirašiusįjį pra 
nešti iš Krakių parapijos ki
lusiems lietuviams amerikie
čiams kas seka:

Prieš keletą metų Krakių 
bažnyčia buvo gana apleista: 
pro stogą betik varvėjo, bet

RAVIOVO IR NAPOLE
ONO PAMINKLAI

i daifg prisidėjo Amerikos lie- dirkos paminklas bus viso mie

Vilniuje rusai už visokius 
kenksmingus mūsų tautai da
rbus pastatė garsiam “kori
kui” Muraviovui paminklą 
To paminklo ne tik lietuviai 
bet ir lenkai nekentė. Par ge
rokai prieš Didįjį karą, kaž 
koki šposininkai naktį tą pa-

ir lijo; bažnyčia buvo apleista, minklą ištepė vilko taukais, 
ir apdulkėjusi. Altoriai buvo Į žinodami, kad vilko taukus 
seni ir menki. Tokia būklė at-| užuodę šunes staugia iki pa- 
sibodo kunigams, ąfsibodo ir; siutimo. Ir iš tikrųjų taip bu- 
parapijoniips. Visiems jiems vo.
sukrutus, pasiryžta padaryti 
generalinį bažnyčios remontą.

Rytą ties paminklu susirin
ko viso Vilniaus šunes ir ten

Sumanyta uždėti naują bažny-. pat. sutūpę pradėjo staugti 
čios stogą, visą bažnyčios vi--Vilniečiai stebėjosi, galvom 
dų dailiai istapyti, įtaisyti
naujus tris altorius ir patai-

tuviai ir Naumiesčio apylin
kės gyventojai. Dabar pamin
klu statymo darbai jau baigia
mi. Dr. Vinco Kudivkohųstatu
la liejama 3 metrų ir 40 cen
timetrų. Joje bus vaizduojama 
Kudirka, vienoje rankoje lai
kantis “Varpą”, o antrą iš
kėlęs šaukia “Kelkitės”. Ta
tai vaizduoja visą jo ryžtumą 
prikelti mūsų tautą iš vergi
jos miego. Papėdės, ant ku
rios statula stovės, vienoj pu
sėj iškaltas visas Lietuvos hi
mnas, antroj pusėj — kūri
nys “ Maniesiems”,’o užpaka
linėj daly Kudirka vaizduoja
mas kalėjime.

Paminklas pastatytas Nau
miesčio miesto aikštėje, ku
rios užima visą trečdalį. Pa

stelių papuošalas.
Birželio 24 dieną švęs ne 

'tik Šakių apskritis ir ne tik 
Suvalkija, bet'švęs visa Lietu
va. Kudirka šaukė pabusti vi
są mūsų tautą ir visa tauta 
jį pagerbs. Tą dieną Lietuva 
pasipuoš didingu paminklu dr. 
Vincui Kudirkai, pastatytu 
Kudirkos Naumiesty.

Šių metų lapkričio mėnesi 
sueis lygiai 35 metai, kai šia
me Šakių Naumiesty, tiek 
daug Lietuvai nusipelnęs, tiek 
už ją kentėjęs ir dėl jos atei
ties miręs, iš mūsų tautos tar
po amžiams atsiskyrė, Dukta- 
ras Vincas Kudirka. ' Tsb.

syti vargonus. Šiandien visair panaši maždaug į naminei
i i Ai.- i, • v |tfll (įsskvrus vargonų patai►musę, Vra kandžiotoja. Ka-| . .

, • * ••• x • . , . i symą) jau įvykdyta. Nors sudangi toji nesvari muse daz-i _

kraipė, policija mėgino šunis 
vaikyti, bet nieko nęišėjo. ftu- j bar šios aikštės žemė jau lv- GARStNKITĖS “DRAUGP

Parsitrauk
Knygas

Širdies Menesiui

sve. Jėzaus 
TROŠKIMAI. Parašė kun.

, J. Vaitukaitis, Chicago, 1 
i m., pusi. 32. Kaina 10c.
! Kaina 50c.

ŠVč. ŠIRDIES MĖNUO. Pa
rašė kun. Berliau.v. Vertė By
rąs. Kaunas, 19218 m. pusl. 1G4 
Kaina 35c.

Katalikams netinka ir 
kia spauda, kuri nors neštoj 
atvirai į kovą prieš tikėjimą 
bet ir negina tikėjimo, ud 
nesirūpina katalikų reikalais.

MĄSTYMAI APIE ŠVČ

JĖZAUS ŠIRDĮ. F. Massarti, 
S. .J. Vertė kun. J. Vaišnora, 
M. I. C. Marijampolė, 193L m. 
pusl. 208. Kaina 35c.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES 
INTRONIZACIJA. Parašė ku 
nigas J. Vaitkevičius, M. I. C., 
D. J)., Chičago, 1929 m., pusi. 
92. Audeklo aptaisais 30c.

VYRAI — ATYDA!

msi, k«df
urt

štai yra specialia pVanefli 
bus Idofnus kiekvienam vyrui, kui 
pasiekė, ‘‘viduramžį" ir jaučia reika 
llngunu> tam tikro galvlnančfo TONI 
KO, Kud Huteiktl galimumų. tOkstan 
člarns, kurie dėl kokios nors prisiaa 
ties atidėlioja užsisakyti

tiesiog nuo distributorių. S) GydjU 
jaus preskripclja dabar parduodam 
visose vaistinyčiose. Vienas Doleri 
už mėnesio treatmentų —• būkite M 
vlml gaukite butelj šiandien — guH 
t uotas.

nes *vis subėgdavo į tą pačią 
vietą ir taip staugdavo, kad 
net cerkvės varpų skambėji
mo nebuvo girdėti. Tik į tre
čią dieną policija dasiprotėjo, 

tūkstančiai litų. Tačiau kada-, kati paminklas vilko taukais

nkiais laikais -r- vis dėlto pernai įsigauna į namus, žmonės T
, j . , i j porą metų buvo surinkta 25mano, kad visos muses kanda. 1 . ... .. _ ...

Bet ir bile kokios musės pri ...
... , . . . ngi visas tas remontas atsiėjolipimas prie kūno nėr mato- ° J

, , , • ' - 45 tūkstančiai \litų, — tad a-nus dalykas. • . .
, pie 20 tūkst. litų parapija pa-

Briedinė musė randasi lau- sidarė skolos, už kurią ir pro- u ir pns save> . 
kuose; ji niekad nesilaiko prie , centai Teikia mokėti. Žmonės,! Rotušės aikštėje, kur buvo | 
miesto ir aplink namus. Tai turėdami atnaujintą bažnyčią, pastatytas pamįnklas Napole ‘ 

labai džiaugiasi, bet skolų mo
keti nesiskubina; ne labai ir■ w
gali, dėlto kad sunkmetis ir 

.junti, jog užpakaly kaklo įkan [‘Lietuvą gana sunkiai spaud- 
do. Bet tos musės žmonių bi- žia. Taigi Krakių klebonas 
josi ir tik juos. seka užpaka- kun. Marma ir prašo Krakiš- 
lyje. Paprastai, jeigu užsika- kių lietuvių, tų kurie pasigali, 
biusi baltą skepetaitę ant už- — atsiminti savo gimtinę pa- 
pakalio kaklo, po kepure, tai rapiją ir jos bažnyčią, ir pp,- 
jos visai nei neprieis. / j gal išgalę atsiųsti jo vardu
Vorai, erkės lr kiti vabzdžiai Um auki- (Krak“t P* šunes kaukė, o ketvirtą dieną

ftią vahadžių grupę moksli-, štas, Kėd. apskr.) Galėčiau pa Į kareiyiai paminklą nuplovė ir
ninkai deda į aštuonią kojų tarpiiiinkanti ir aš, .jei kam šoVo»-nusikaltėlių ieškoti. Ta-

tektų laike prakalbų su ma- čiau jų nesurado. Tsb.r i.
nijni pasimatyti. Lietuvon grį
žęs įteikčiau. Lietuvon išvyk
stu liepos 20 d.

šviesiai rausvas vabždys ir 
taip palengva jis prilimpa 
prie žmogaus, kad ant syk pa

pyvuliukų klesą.

Vorai yra nevodingi. J. A. 
Valstijose yra tik vienas nuo
dingas voras[ — vadinamas 
Black Widow. Bet jis išimti
nai randasi Pietuose. Kiti vo
rai, nepaisiant kokie baisūs, 
negali pradurti žmogaus odos.

“Chigger’-’ yra maža kirmė
laitė. Jeigu pasitaikytų, kad 
ji prilipo prie odos, geriausia 
išspausti pirštais arba su pei
liu nutrinti.

Erkė didesnė ir blogesnė už 
“chigger.” Tai pavojingų li
gų nešiotoja. Jeigu -radai vie
ną, padėk ant akmens ir sn ‘ 
kitu akmeniu mušk. Ji tokia 
kieta, kad tai yra vienintelis 
būdas ją užmušti.

Jeigu sykį erkė įsigauna, už
tepk tą vietą sūdytu sviestu 
arba vazelinu. Po to lengva 
ji paimti su “tweezers” ir iš- 
t raukti.

’ išteptas ir įsakė jį nuplauti.
Kauniečiai, sužinoję apie to- 

kį šposą, nutarė tą patį pa- 
j daryti ir pas save, Kaune,

onui. Nors Napoleonas ir nie i 
ko su mūsų 'tautos priespau 
da neturėjo, tačiau pamink
las vis tiek buvo rusų staty
tas. Ir kauniečiai padarė tą 
patį, ką ir Vilniuje. Ir susi
rinko Rotušėje viso Kauno šu
nes ir pakėlė tokį.“koncertą!”, 
kad- net gubernatoriui plau
kai ėmė šiauštis. Tris dienas

Kan. F. Kemėšis

ŠAKIŲ NAUMIESTYJE 
PASTATYTAS OR. V. 
KUDIRKAI PAMINKLAS

rio. Pavojingi grybai priguli
prie “amanita” rūšies: kitais
žodžiais, vadinami — mirties 
puodukai. Jie lengva pažintie 
tš visų grybų, šis pavojingas 
grybas pažymėtas puoduku 
gale kotelio ir žiedu — liuosd 
žiedu — aplink kotelį po ke
puraite. Daugelis ir kitų gry
bų turi žiedus ir kelios rūšys 
turi tą puoduką, liet nei vie
nas grylias, apart mirties puo
duko, neturi abiejų. Mirties 
puodukas yra baltas, arba iš-

*
ftakių apskrities Naumiesty-

je ilgą laką gyveno, didelius
darbus nudirbo ir mirė didy 
sis lietuvių tautos žadintojas
dr. Vincas Kudirka. Dabai 
Naumiesčio miesto savivaldy 
bė, pagerbdama savo didįjį į 
tautietį ftakių Naumiestį pa 
vadins Kudirkos Naumiesčiu, i 
ftakių Naumiesčiui Kudirkos 
Naumiesčio vardas bus duotas 
šių metų birželio mėn. 24 (L 
Tą dieną Naumiestyje bus a-

blyškęs apačioje ir ant kepu-1 tidarytas didžiulis dr. Vincui
raitės yra liuosų šašų, ku
riuos labai lengvai galima nu
pūsti arba nubraukti. Geri 
grybai t« neturi. FLIS.

Renkant grybus

Ne viena ekskursija ir ne 
vienoR atostogos blogai baigės 
dėl neatsargaus grybų rinki-1 
mo.

Nėra paprastų taisyklių, pa
gal kurias galima parodyti 
skirtumą tarpe gerų ir nuo
dingų grybų. Nulupimas gry
bo viršaus, grybo spalva arba 
pridėjimas sidabrinio Šaukštu
ko prie grybo neparodys, ar 
grybas nuodingas, nr ne. Turi 
pažinti grybus.

Iš viRų nevalgomų grybų 
yra tik viena rūšis, kuri labai 1 
pavojinga. Kitos tik veda prie 
pilvo skaudėjimo — tas tik lai 
kinai ir nereik šaukti grabo- Į

ĮSIGYKITE sau naują
-S P A R T 0 N

Refrigeratoriii
I š

PROGRESS KRAUTUVĖS
TURĖSITE PATOGUMĄ VISAM GYVENIMUI

r-
SPARTON Refrigerat-o-

riai turi ateinančių metų 
gražiausią išvaizdą, nau- 
^ausiuR pagerinimus, eko
nomišką operavimą ir il
giausią garanciją.

Mūsų krantinėj SPAR- 
TON refrigeratorių pasi
rinkimas dar už seną mažą 
kainą nuo* c Z$<4 A ASO

ir. aukščiaur /
Bet sekanti pirmadienį, 28-ta gegužės SPARTON 

refrigeratorių kainos bus pakeltos. Todėl užsisakykite 
SPARTON šiandieną iš Progress Furniture krautuvės 
ir taurinkite pinigus.

LENGVŪS IŠMOKĖJIMAI 
Pritaikomi pagal išgalę kiekvienam.

Kudirkai paminklas, kuris bu 
vo pradėtas statyti dar 1926;] 
metais. Paminklui statyti ta-i 
da buvo sudaryfas komitetas, |

—----------------------- :------- ------

rllUltb ®
3222-26So. Halsted St.

J. Kaledinskas. vedėjas 
Tel. Victory 4226

Greičiausia Kelionė j Lietuvę

. BREMEN 
EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINYS laukia prie 
laivo Bremerhavene ir užtikrina patogų 

nuvykimą į KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
MALONIOS APYSTOVOS, PRIEINAMA KAINA

Taipgi nuolatiniai išplaukimai gerai žinomais kobiniais 
laivais.----> •

BERI.Y N — STVTTGART — ST. DOVIS 
MIIAVAIKKF. — GEN. VON STKUBpN

Patogus geležinkeliais susisiekimas iš Bremeno ar Ham
burgo. Informacijų klauskite pas vietini agentų arba

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

171 N. Michigan Avė. — ISO W. Randolph St. 
CHTCAfJO, IDE.

USB Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Jei akys aUertlntos vėjo. dulkių ar 
saulės, vartokite kelta lašus Murinę.

'• Palengvina, stiprina ir atnaujina vie
nu sykiu..
Sale for Infant or Adult. At all Druggists.

frritt for Frte Eye Book Muripe Company, Dept. »• S., Chicago

Pada rylas Jš rlnkti'nlų 
kiaušinių, alyyoa, ukauao 
Ir šaknelių, nuplaktas ) 
grietinės tirštumų iftsklrtl- 
nu K ra f t kMiracle Whlp 
būdu.

vt OUR OFFICE
r
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Reduktorius

IN. JONAS KRIPAS,
16 Congress Avenue,

WATEBBL’RY, CONN. NAUJOSIOS iNGLUK ŽINIOS
jmnuOse/ dvasini udse iiratimuo

I ,se.
Tikimosi, jog J. E. vysk. 

įųriamipolis. — Gegužės 21 Būčys rudenį vėl apsilankys 
E. vysk. P. Būčys, M. 1.1 Marianapolyj, o tuomet, rasit, 

tttMsveikhięs su kunigais, užims prolesūių. Jeigu J.

J. t, ATSISVEIKINO 4 vadinamus “innings” pada- buvo kalbėta ir apie.vietinius dabriniais sparnais nardė

Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS, 
312 Highland Avenue,

VVATERBUBY, CONN.

yiojais ir studentais ap- 
Mariunupolio Kolegijų 

v\ko į Nevv Yorkų. Gegu- 
d. lųivu išplaukė į Ro- 
id padarius Šv. Tėvui 
imu iš savo inisijonie- 

rii įo darbo rusų katalikų
> Amerikoj.
JE. niarianapoliečiauis pa- 
Bdaug malonių įspūdžių, 
eįper metines aštuonių die-1 
■kolekcijas, kurioms jis 
Bravo, suteikė daug prak-

E. apsi ims mokytojauti, be a- 
bejo, dėstytų filosofijų.ir apo
logetikų. Būtų ęlidelė garbė 
turėti tokį įžymų mokytojų.

J. E. vysk. Būčys iš Romos 
vyks į Lietuvų dalyvauti Eu- 
balistiniam Kongrese.

Nuoširdus Marianai»olio Ko
legijos linkėjimai bei maldos

rė 12 “strikeouts”! 12 “in 
ninge” marianapolioeiams pa 
sisekė pridėti 2 tašku,zkurie 
ir jšsprendų žaidimų. Žaidi
mas baigėsi 13 prieš 11 Maria- 
napolio naudai. ftiapi žaidime 
geriausiai pasižymėjo metikas 
Y. Dirsė ir A. Kace vičius, ku-

reikalus.

šv. Vardo dr jos sus mas

vyko žaidimas tarp Mariana 
polio Kolegijos ir Kliudė Iš

lydi J. E. yisuose jo pasirink-Į ^aiu^ College oi Pbarmaey. 
tuose keliuose! I Mat, -iau an';i>ėiau mūsiškiai

Tėvų Pagerbimas

po Buvo ir daug lietuvių kunigųįnikus ir viršininkas 
Yalanliejus, Rvipas, Gaurons-Į Scotvillės dirbtuvės, 
kas, Gradeekis, Iškauskas,
Kariūnas, Biskis ir Morkūnas

vakarų, j sėti Dariaus - Girėno žygį iri (marijonai), kun. dr. Bružus . t . ■.1 . ' .. . ,, i mokslus.. L z metų, kitų bus,pasimatyti su Kaunu. Linki-' Abromaitis ir Cibulskis (laša-1, . . , • , * ■ ,1 ‘..........................i,, v. < , ,, . I kaip jo brolis, .ęhenncal engime jam geriausio pasisekimo, lieeiai), kun. Vaitekūnas; pa-I
Daug dar lietuvių pasivaži- J starasis tarnavo J. E. ini-i 

nėjo lėktuvu.' Prie Lituanica šioms. J Juozas Ališauskas, vaterbli-
11 darbavosi lietuviai: inž. Je- 
sulaitis ir Conn. valstybės lie-

Bridgeporto padangę. A 
Lakūnas Vaitkus tūkstanti

nei miniai žadėjo tikrai ište-
Įvyko antradienio 

lietuvių kalbos klesos kamba
ry. Susirinko apie 30 narių ir 
įdomiai klausėsi kalbų Tėvų 
domininkonų (Baxterio ir ki* 

ris tų dienų su lazda pataikė^0’ kuris yra kapelionu Prin- 
4 kartus. ceton universitete). Matyt,

. * ----------- jšv. \ ardo draugija, vadovau-j tuvių inspektorius Pranaitis
Gegužės 24 d. Tbompsone j- jania Serb* k'un. B. Gauronsko, Lietuvių matėsi ' iš visos 

auga ir klesti.
Šį mėnesį pasirodė ir ant- 

rasis/‘llolv Name Bulletin”,

Conn. valstybės, bet ypatingai 
daug iš Bridgeport ir VVa’ter- 
burv. Buvo daug ir svetini-

keturių puslapių Su įdomio-! taučių. Anglų laikraščiai pla
buvo susirėmę su tuo rateliu ,Įaii ^*nu^m,s bei apraštmė- čiai apraše ir paveikslus įdė- Vaterburietis Matusevičius,

vieni*

Jonas Kankalis, Augusto 
i brolis, dar tęsia ten aukštus

t................ .... , . - , rietis, kuris yra baigęs IToIvGirdėjau, kau J. K. vysk u- U, , .. j.,.... • , Cross kolegijų, dabar baigiapo brolis vedęs lietuvaitę. Nau „ . ,•' . • , • ! Post Graduata kursų Katali-jo vyskupo motina dar gyvai, . Jk. '• n., , kų universitete, W aslungtone.ir su kitu sununi dalyvavo K, , , .. ... .. . • Manoma, kad jisai gaus vai
konsekracijoje. i .... , , • idiskų darbų, nes sionns aieno- 

Lietuvis laivo komandos kmis miesto majoras Krank Ha- 
vadas ' ves jį rekomendavo (ačiū ku

nigo Valantiejaus pasidarba
vimui), senatotiui Lonergan.lir per vienų taškų pralaimėjo ^a^- 6tųi, kelios iš jo žinutės, jo 

Amerikoj ir šiaip jau kitut>- m-ieš (ik Todėl MarmnA. Tepraeitų sekmadienį bu
patarimu., ,1 ‘ se kraštuose yra įsigalėjęs.pa-

s kunigavimo metus, I prQĮya paskirti dienų,
■ gyvenimui ■į*

(7 prieš 6). Todėl Mariana 
poliui buvo gera proga ‘‘at
keršyti”, kas ir /pavyko. Jau

pasižymėjęs kaip' ai- dienas, kada ypatingu bū- į pirmam “inninge” inarianapo

bendra • dr-jos narių komuni- j 
ja ir bendri pusryčiai; peri 
kuliuos kalbėjo Wni. T. Far-1

; * * * ” i it i luenu.'j rktAvici MII" | L---------- - - --- . « Tlttll 1O VYSKUl
‘dvasios vadas, todėl du primenama Motinėlė ir,Te-Hi^ciai padarė 2 tašku. Vėliau 1 ink °n ( ater ui\ beje (new Bi
itanis buvo begalo mar velis. Tų dienų teikiama ypa-|R- J- Pbarmaey buvo pralen- ra^ Fe .^Or/US^’ a*^WI™ona8j .

tolios prog7^a>g«,,a Tėvui ir M„ti.Į Mananti « lalU, “t Ha,,

tr. ,• . .... , - nai. • , - t bu\o jų vn&os — S pnes 4.1 ....... - i,o„„i„rU įsi

; Rensellaer Universiteto, Troy,’ * IN. Y. studentas, vadovauja to j 
universiteto ‘‘boat” koman
dai; Matusevičius yru 6 pėdų; 
aukščio.

Naujas Providence vysKupi 
jos vyskupas Keough

Nesenai įvyko konsekracija 
naujo vyskupo Conn. valsty- 

ritaino mieste gi- 
iškaus Keough. J. 

Hartfordo vyskupijos 
kancleris. Iškilmėse dalyvavo 
apie 10 vyskupų, apie 700 ku
nigų ir tūkstančiai žmonių.

Atminkime kad rūpiaimasta 
gera spauda ir platinimas joa 
via vienas iš geriausių darbų, 

šį universitetų yra baigęs j Tik visas savo pareigas, ypač 
vaterburietis A. Kankalis,, spaudos atžvilgiu, atlikdami 
kurs dabar yra vyriausias che-'pasieksime ir sielos išganymų,

j ų virs us — a pr 
vėl pasižymėjo metikas 

Dirsė, kurs dienų prieš tai 
metė prieš State Trade Sebool. 
Jam pataikius sviedinį, Mari-

, - nai.gyvenimo be-1 , ,t
lr uiarianapoliečiai neatsili- (-ia

p vienatinė
dalyvauti neįkainuo

OKITE

’ ko nuo šių iškilmių paminėji- 
’ į mo. Praėjo Motinos diena, ta-

miums pataisyti 
Tamstų

SENUS 
RAKANDUS
; )<ad jie ir vėl 

a i Pūdytų ir dėvėtus
kaip nauji.

• S < i

lies Furniture Išdir- 
(o. Krautuvės turi

! i >ja rakandų dirb- 
ca i e peni i r bama se- 
indai už labai priei- 
omių pagal kiekvie- 

i avimų.
line sulaužytus ra- 

įjfėuius, — tvirtai ir
t
iii< one naują varmsĮ, 
pablunka ir neskyla.
pigiame su gražian- 
cllega (covers) i>agal 

pasirinkimų.

n i Darniausiost
• Kainos

• e I, .įei n škot naujų 
Hj, ar norite patai- 
Hptis. visuomet kr* i|»

i as krautu'.-'.-.

tAU TUVĖS
33 Ajcher Avenue
iii
RLabniltf 3171

W. 63rd Street
ii 1 Avė.

?l.

('1 i

čiau, kadangi tuo laiku teko 
laikyti aštuonių dienų rekole-' anaP°^^ ' susilygino su o- 
kęijųs, nebuvo progos jų pa-; P°nentais, o vėliau ir pralen- 
minėti. Gegužės 20 d. buvo k(‘- Žaidimas baigėsi 11 prieš
suruošta Tėvų pagerbimui pro 
grama, kuria studentai pagar-

kė
9 Marianapolio naudai.

Šiam žaidime geriausiai pa-
bė savo tėvus ir motinėles. sižymėjo metikas Y. Dirsė ii 

Į parengimų suvažiavo daug 1 S. Aleksandravičius su B. I- 
pač.ių stuvlentų tėvų, ir šiaip Vanaužku, kuriuodu su lazda
jau mylimų kolegijos svečių 
ir rėmėjų. Programa buv© lū- 
bai įdomi ir maloni. Jų puošė 
damosj muzika, kalbos, dekle- 
macijos ir t.t. Muzikaliai pro
gramos daliai vadovavo Brol. 

‘T Banys, M. L C.

pataikė po tris kartus.
A. J. Miciūnas (L. K.)

LIETUVOS VYČIAI BAS 
KETBOLININKAI 1934 M.

rm. M. Verbickas. Be kalbų 
buvo ir* linksma programa.

Įsirašė 23 nauji nariai, tar
pe jų adv. BalamĮa, prof. A- 
leksis, jo sūnus ir kiti garsūs 
veikėjai. Sveikiname..

Šįmet \Vaterbury lietuvių 
parapijos mokyklų baig* 97 
vaikučiai. Gražus skaičius', o 
16 Šv. Juozapo alumniečių 
baigs Watorl/ury Catholųj
lligli Sekool (mergaitėms).

: e :•- ‘ 'ft*'
Jf . .

Birželio 3 d.’lietuviai turės 
pirmų piknikų lietuvių Linden - 

i jiaike, L'nion Ci(ty.
Paskui «eka į aprašymas a-

LIETUVIAI DAKTARAI:

TcL LAS'a/ettc >067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X -SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Arcfcer Ate. netoli 
Vaiandoe: nuo 1 Ib 8 vai. valcaro 

Beredomia lr nedMtotnle pasai 
eutartl

Z1*

LIETUVIAI DAKTABAIj
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. LAFajette 7 >60

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
▼at: I—4 lr 7—8 raL vakare

Bes. 2136 W. 24th St.
TeL CASal 0401

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAB 

1446 SO. 40lb OT., CICERO, IU. 
Utar.. Katv. lr Pėtn. 18—8 vai. 

8147 SO. HALSTED STM CHICAGO 
Panad., Sarad. lr BnbaL 8—8 rai

Planoma TaL LAFsyette 6788 
MaktlmU TaL GAMal 0463

Office Phone Res. and Office
PROspcct 1028 2>ū» Sb. LeavlU St.

J. OANAL 0106

DR, J. J. KOWARSKAS

DR. A. J. JAVOIŠ
• Office: 2643 W. 47th Street 

VaL; 3 Iki 8 popiet 7 Iki 8 rak. 
Nadėlloja pagal eutartl

pie a. a. kun.-įebrį; kurs bu- Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak. 
jvo pirmutinis įšios parapijos ' !

P«g programų. ■ studentai į-| burio Jj. Vyčių čempijopų ra- 
Jteikė-J. E. vysk. P. Būčiui dva; telis daugiau išlošė lašinių, ne
šinę puokštę. Vėliau ir J. E.! gu bile koks kitas IVaterburio
prabilo- į susirinkusius; svei
kino sm ažinvusias motinas ir

Waterbury, Conn. — Water- 'w I^^pijos
lietuvių kleboną* (prieš 40 
melų) ir kelio** smuBtes'nės ži
nutės. Jaunimds leidiniu dp- 
misi. u * |. • Ž'-, A' ?

miesto ir apylinkės basketball 
ratelis. Fialose tiktai “Red \Vaterbury lankėsi lietuviai 

kunigai: PI ik finas, kuris dar-

DR. A, P. GURSKIS
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVĖ.

corne; Sacramento

DR. STRIKOL’IS
DR. VAITUSH, OPT.

LIETttVI8 I
Optometrlc«ll, Aklų Specialistas . 
Pslengvins aklų Įtempimą, kuris a 

esti priežastimi galvos skaudėj!

PHTSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
1 OFFICE H0UK8:

2 to 4 and 7 lo 9 P. M. 
Sunday by Appointment

---------------------7-
Office TcL REPubUe 76»q 
Res. Tel. GROvebUl 001 i

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. WAHQVE1TE ROAD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
NedėlfoJ susitarus

o»a 
17 *

tėvelius ir linkėjo jiems ge-ĮDevils” iš Nevv Haven ir vie-
riausios kloties, nų kartų eu. Vyčiais iš Nashua, . -----------------

Be kitų iškilmių, tų dienų į- N. H. Visus kitus išlošė be z. , , , nio, skaudamu akiu karsti? km

vyko kun., K. Urbonavičiaus [ jokio vaurgo. Lengvai supliekė
.—V, UCIVUUIU-

• r> u i i ii -' *“w’ skaudamą afcty karšti, atltaliona, ir Kybokas, kurs darbuo-; trumpareryatę ir toliregystę. pri7«n.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4643 So. Ashland Avė.
• , OFISO VALANDOS;

Nuo S tkl 4 lr nuo 4 Iki 8 rak.
Nadėllomla pagal autartj 

Ofiso telef. BOLlevard 762-3

,— Jono Kmito'priimtųves. Po 
ilgo parapijos dar'oo. kun. Ur- 

! boaavičius apleido XSo. Bosto- 
j nų ir apsigyvenp Slarianapo- 
i Ivj, vatlinamoj Kmitvillėj, kad 
i'galėtų nprs kiek sustiprinti 
savo jėgas.
Ištikrųjų, didelė garbė mums' 

turėti savo taTpe literatų ir

ir tuometinius \Vaterburjo če- 
mpijonus - VYashnrgton Hills.i J

Sveikiname Vyčius, kurie 
taip gražiai išgarsino lietuvių 
Vardų po visų Naugutučk Val
ley; dėkojame vedėjams Sta 
nkui, Lesūnaičiiri ir šerifui 

i Jenušaičiui, kurie duug dar
bavos.

jasi Maine valstybėje, Rum- gia teisingai akinius Visuose atsltl- 
kibiuose egzaminavimas daromas su I 
elektra, parodančia mažiausias klal-

Kantų Tel. TROspect 1630

fort mieste. Sako, teu yra iki! das. spectaiė ua“yda inatk?eipt»ma,alj
130 lietuviškų .šeimynų. I SKo? ,‘v

. Nedėlloj nuo 1® Iki 12. Aklnfų kal- 
un. Plikfntai kalbėjo Hart-)
•de Holy Trjnity — naujai' ak'“lų- KaJ,‘o"

Kun
forde Jtoiy irjmty *— naujai 
lietuvaičių katalikių draugi
jai. v. / 'į. (
‘ ►

Conn. valstybės Aviacijos 
Diena

jMMitų. Nors kun. Urbonavi-
Valio, Vyčiai čenipijonai!1 Tai buvo geg. 20 d. Molli- 

Linkime kitais metais dar ga-• son Field, Bridgeport, Conn. 
nio, bet tikimės, dabar jis dar riau pasižymėti ir aukščiau Į Gražioji Lituanica IJ savo si- 

i daugiau -pašvęs' laiko litera-į lietuvių vardų iškelti.
į turai. '• x ' i> * ! -----------

Sportas • 4 Mūs parapijas mokyklos a-
1 l’o dviejų savaičių poilsio,! lum nie tės taip pat pasižymė- 
Marianapolio svietlinio ratelis jo. Kadangi jos veik visos 

I gegužės 23 d. vėl stojo į dar- jaurfos lošėjos, tat nedaug ko 
bų. ftį kartų tekti susiremti su buvo galima tikėtis. Tačiau ir 
smarkiuoju State Trade jos gražiai garsino lietuvių,

čius, kaip sakant, pasitraukė 
• » j ’ ’ ■ ■»nuo viešo visuomenes gyveni-

kaip pirmiau. .
4713 SOLTH ASHLAND AVĖ. 

Phoni- Honlevard 76S»
. Phono C A Nai (H 22

’ DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS 

lr prirenka akiniu''
nraakumingai

Vai.; nuo 10—3 v. p.p 
Nedčlojc pagal autartj

2201 W. 22nd Cermak Rd.

T'““1 ........t—‘”
Tel. BOLlevard 7048

DR. C. L VEZELIS
DENTISTAB

4645 So. Ashland Avė.
arti ėTth Street 

Tai.: nno 8 Ikt I vakar*
ai eutartl

Tel. CAKal 6122

DR. G. I. RLOŽIS
, DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 "Iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį.

Jei. CAKal 6122

. DR. S, BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
J lubos

CHICAOO. ILL.

Ofiao Tel. VKtory >8>»
Kra. ToL DREiel tltl

DR. A. A. ROTH

TeL CAMal 6367
lies. PROapect ««5B

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

IMSI SOLTH HALSTED STKESV

heafdenctla •«<»<> So. Artesla* «va 
Valandos: lt ryto tkl 4 popiet

« Ikf 8:ie vakar*

Valandos 1—3 ir 7—8 vak.
Seredomls lr NcdSIlonii* pagal sutarti« -|

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

Telefonas REPulLIe 7M6M
---------- y—------------------
Ofiso: Tel. LAFayctte 4017 
Hcm.: Tel. HEMIoek 6266

DR. J. RUSSELL

School iš Putnam, Conn. Šis 
tymas jau per keletų'metų lai
ko Žymių vietų sviedinio lau
ke. todėl marianajMiliečiains 
buvo prieš kų laikytis. MūsiS- 
kiai, žinoma, dėjo pastangų ir 
kurį laikų turėjo pirmenybę. 
Tačiau ir putnamiečiai nesnau 
«lė. Vėliau betgi abu tymai 
stovėjo lygiomis ir mūsiškiams 
gręsė pavojus pralaimėti. Tuo- 

. met metikas Dirsė tiek pra
dėjo dėti pastangų, kad per

OFISO VALANPO8: 
ypatingai Šv. Juozapo parapi ^n,io 10 iki n Tai. ryt*, nuo > tu 4 
jos mokyklos vardų. Valio, a TBl po *r nuo ’ ““ 8 ,9 ™L 
lumnietės!

--------------- Telefonas MIDwav 2880
Užpraeitų pirmailienio va- ______

karų upie :U) studentų susi-j 
rinko svarstyti ir diskusuoti 
Lietuvių Studentų Amerikoje 
organizacijos konstitucijų. Sva 
rstymas tęsėsi kokias dvi va- 
lųndus. Matyt, \Vatorbury at 
stovybė ruošia seimai rinitų ir 
naudingų ai^^jį^nių. Be to,

vakaro. Nedėllomla nuo 18 Ikf 18 
valandai dieni.

H«a Pfcono 
■■(JlrwrtoU M41

Offloa Phon« 
THIanglo 0044

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRŪRGA8

7850 So. Halsted Street 
ROOM 116

l t U ■ * '**- •*/» *

Rusas Gydytojas lr Chirurgas Į
Moterišku Vyriškų, Vaikų k Lietuvis Chirurgas ir Gydytoji*
' eb/nUlru litm H ĖST 69th ST.

T**’ chroaU^ \ of. ir Rez. Tel. HEMIoek 6141
Ofisas 3102 So. Halsted St

Kampas lįst str*et Valandos:
valandos: «-« pbplet. vaL v.k |2 “ 4 P0^ nUQ 6 - 8 vakarais 
Nedėlfomls Ir I v*n tądien lais 18—11    ---------------------- -—_  ___________

Office Tel. \Vnntwprth 8330
Res. Tel. Hyde I’ark 3395

DR. MAURICE KAHN | DR, SUSANA A. SLAKIS

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak

KezklcneijON Ofisas: 2636 V 631 b SL
Valandos: 10-18 lr 8-8 vai. vak. 

Seredomls ir NedCIlonala pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROA8

4137 AliCHEft AVENUE
Tel. VIRglnia OOM 

Ofiso vai : 2—4 Ir 6---4 p. ao.
Nedėliomis pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir ČH1RURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAIUls 0901 

Rea.J TcL PI.Aaa'8400
Valandos: >

Nuo JO-18 v. ryto; 2-? tr 7-8 v. v. 
NedeldjeiUat* nuo 18 tkl XI dieug

MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
MPKCIALISTft

6900 SOUTH HALSTED ST. 
Valandos: I iki 4 po pfetų. 7 Iki 8 vak.
Be*-

Uakyiua Beisdumi

Tel. Ofiso Itoi l«vard Ml*—14 
Res. MCtory 234*

i 1. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nnp'l:**-* i"

756 W u Street
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Antradieniu gegužės 29, 1934
f LL_

SVEČIAI Iš LIE f U VOS 
RYTOJ ATVYKS 

Į CHICAGm
- -A -

*
FEDERACIJOS APSKRI 

TYS NUSTATĖ PRAKAL

BŲ MARŠRUTĄ

Šiomis dienomis laukiamu 
atvykstant j Chicagų svečių iš 

Lietuvos — kan. F. Kemėšio, 
prof. V itkaus ir p. Babicko. 
Jie čia bus gegužės mėn. 29 ar 
30 dd. A. L. R. K. Fcderaci-

!*■

ANTONETTE
KVLPINSKAS

Mirė gegužės 28 d., 1934 m., 
12:30 vai. ryto, sulaukus 25 
metų amžiaus.

Gimus Chicago, III.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Walter, dukterį Patrlclą. 
trir: seseris: Sophie, Helen ir 
Anna, dėdienes: Sukinienę, Zl- 
gmontienę, Vaišvilienę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 1436 8o. 
50th Court, Cicero, 111.

laidotuvės įvyks ketvirtadie
nį. gegužės 31 d., Iš namų ff:30 
vai. buo atlydėta į 4v. Antano 
par. bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą. Po pamaldų •ui nulydė
ta į Sv. Kazimiero* katdnes.

Kuliudę: , Vyras, Duktė, Se
serys, Dėdienės lr Giminės.
' ]Jiidotuvėms patarnauja gra- 
borial Lachavvicz ir Sūnai.

/ Telefonas CANal 2515.

jos Chicagos apskritys nusta
tė toki prakalbi^ maršulų:

Ketvirtadienio vakare, gegu 

4©s mta. 31 d. Sv. Jurgio pa

rapijos salėj.

\
Penktadienio vakare, birže

lio 1 d., Sv. Antano parapijos 

salėj, Cicero, III.

Šeštadienio vakare, birželio 

2 d., Aušros Vartų parapijos 

salėj. . >

Sekmadienį, birželio 3 d., 5 

vai. Vytauto parke, Dievo Ap 

vaizdos parap. piknike; 7:30 

vai. rengiama pagerbimui puo 

ta Sv. Panelės Gimimo parap. 

salėj.

Pirmadienio vakare, birže

lio 4 d. Sv. Mykolb parapijos, 

salėj.

Antradienio vakare, birželio

5 d., S v. Panelės Nekalto Pra

sidėjimo parap. salėj, Brigh

ton Park.

|i Trečiadienio vakare, birželio

6 d., Šv. Kryžiaus parapijos 

salėj, Town of Lake.

Ketvirtadienio vakare, bir

t /
želio 7 d., Visų Šventų parap. 

salėj, Roselande, kur renkasi 

lietuviai ir iš West Pullmano 

ir iš So. Chicagos.

•
Svečiai turi atsivežę filmų 

aš Lietuvos gyvenimo, kurias 
rodys laike prakalbų. Tikimų-

IŠKILMINGOS LAIDO
TUVĖS

Brighton Park. — Trečia 

dienį, gegužės 23 d. įvyko iš
kilmingos laidotuvės a. a. Fe
likso Piežos. Velionis buvo 
senas Brighton Parko darbuo
tojas katalikiškoje dirvoje. Y- 
pač> daug dirbo seserims Pra- 
nciškietėms, nes jo vienatinė 
dukrelė yra Prunciškįetė - vie 

Į nuolė. Kadangi, kaip minėjau 
velionis, daug darbavosi kata
likiškoje visuomenėj, tat daug 
visuomenės, atsidėkojant, at-

F

KAZIMIERAS 
KFDROWSKAS x

Mirč gegužės 27 »d., 1934 m..' 
8:30 vai. vakaro, sulaukęs pu
sės amžiaus melų. Kilo - iš 
Kauno Rėd., VIJkmargės apskr. 
Kovarsko miestelio. Amerikoje 
išgyveno 22 metu.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Anelę, tris dukteris: O- 
ną, Eleną ir Aleksandrą, sūnų 
VVilltam, tris žentus, aštuonis 
anūkus ir gimines, o Rygoje 
Latvijoj brolį Juozapą.

Kūnas pašarvotas 2 208 W. 
Cermak Rd.

/Laidotuvės įvyks ketvirtadie
nyje, gegužės 31 d., lš namų 
9:30 vai. bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. “Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kpalnes.

Nuošir d Šia j kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažystamus 
dalyvauti šoise laidotuvėse.

Nuliūdę moteris, dukterys, 
sūnus Ir giminės.

Ijtldotuvėms patarnauja gra- 
lioriai lnebawlcz lr Kūnai 
Telefonas CANal 2515.

SOLUS
STOMACH 

Ulcer Powder

rneika, A. Kiškūnas ir J. Sta- 
nislovaitis.

Po skanios Makarienės, gra
žiai pažaista ir pašokta.
, Choras reiškia širdingų pa
dėkos žodį choristui B. Ka- 
tauskui, kuris šiam vakarėliui 
davė stambių aukų.

Ieva Lukošiūtė, ko resp.

n R A U G

SUSIRINKIMAS LIETUVIŲ

je; kad po prašymu pasira
šytų visos draugijos, klubai 
ir kuopos priklausančios prie 
Auditorijos. Prašymų įteikti 
Susivienijimo seimui', kuris į- 
vyks Detroit, Mich. Prašymui 
suredeguoti išrinkta komisija 
iš: V. Kriščiūno, J. Rūtos ir 
A. J. Zalatorio.

Komitetas bonų savininkų 
išdavė raportų. Po to sekr. pa

AUDITORIJOS REIKALAIS l tiekė atskaltQ 13 d. lapkričio, 
_________________  į 1932 m., iki 3L d. gruodžiu,

PRIMINIMAS RADIJO 

KLAUSYTOJAMS

<a» .» '• 4

Šiandie, 7 valandų vukare, 
iŠ stoties WGES įvyks regu- 
liarė antradienio radijo prog
rama, kurias nuolat jau penk
ti metai leidžia Peoples Ra-

laveičikiūtė, A. Čiupus.ir ki

ti. Kalbės dr. Lauraitis, D. D. 
S. Dalyvaus juokdarys “Čalis« 

Kepurė” ir kiti. Be to, bųš} 
gražios muzikos ir įdomių, pn^ 
nešimų. KL

SKAITYKITE IR PLATOM 

KITĘ “DRAUGĄ”

Draugijų ir klubų valdybų 
nepaprastas susirinkimas įvy
ko 30 d. balandžio Lietuvių 
Auditorijoj. V. Kriščiūnas, a-

1933 m. Raportai ir atskaita 
priimti.

M. Z. Kadziauskas, sekr.

vyko su juo atsisveikinti. ' Aidaręs susirinkimų paaiškino 
tikslų. Laikinu raštininku iš
rinktas M. Z. Kadziauskas.

SH0WER 3. STATKIŪTEI

9 vai. ryto prie a. a. Felik- 
nainų minios žmonių; at-so _

vyko gerb. kleb. kun. A. Bri-1 Priėmus dienotvarkę, iššaukti 
ška ir kun. A. Valančius, be-'dr-jų atstovybės, 'kurių buvb 
veik visos Chicagos lietuvių, 23 iš,: įsimano Daukanto, D.
parap.

Brighton Park. — Balandžio 
18 <1., Simonavičių namuose 
surengta “Bridal slioiver” Si
lvijai Statkiūtei, vienai iš žy
mių ‘madų teikėjų (dress de- 
signer). Svečiai pavaišinti, i 

vestuvės Silvi-
vargonininkai. Atgiedo I L. K. Vytauto, Saldžiausios 

jus tani tikras giesmes, dide- j Širdies V. .J., Palaimintos Lie-
lė žmonių procesija atlydėjo į j tuvos, Lietuvos Dukterų, Lie-1 jos satkiūtės su Vilimu Pet- 

i bažnyčių. Bažnyčia buvo pil- j tuvių Teatr. dr-jos Rūta No. 1, | ro;įuin į; cicero įvyko gegu
žės 20 d. per sumų, kurių lai-J 
kė kun. A. Valančius. Bažny 
čia buvo gražiai papuošta gė
lėmis ir painiomis. Giedojo pa
rapijos choras ir solistė Pier- 
žinskienė sųlo ‘‘Avė Maria”

nutėlė. i Teisybės Mylėtojų, Jaunų L.
Pirjuiausiai buvo atgiedota 1- klubo, L. K. Keistučio 

egzel/vijos, po to atlaikytos klubo, Susiv. draugijų ir klū-
trejos šv. Mišios. Iškilmingą
sias Mišias laikė kleb. kun. 
A. Briška, prie šoninių alto 
rių — kun. A. Valančius ir 
kun. .Jonelis. Per Mišias labui 
gražiai giedojo vargonininkų 
choras, M. Janušauskienė ir 
taipgi smuiką griežė prof. 2y- 

si, kad lietuvių visuomenė gau. Janavičius. J^o Mišių kun. A.
singai lankysis 
kalbas.

Federacijos Apskr. vaidyba

Iškilmingos

į svečių pra-

JONAS DURA
Mirė gegužės 28 d.. 1934 m., 
6 vai. ryto, sulaukęs 3 7 melų 
amžiaus.
Kilo iš Panevėžio Apskr. Ro 
žalimo parap., . Rokonių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 24 metus, 
i Paliko dideliame nuliūdime 
du broliu: Juozapą Durą ir 
brolienę Oną. Kazimierą Durą 
lr gimines: o Lietuvoje, du bro 
llu, dvi seseris ir gimines.

Kūnas pašarvotas 6326 Sto
ny Island Avė.

Laidotuvės įvyks penktadie
ni, birželio 1 d. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į St. Gyrus pa
rapijos bažnyčią, 6 4th St. ir 
Dante Avė., kurioj jvyks gedu- 
1 Ingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į "Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

NuliūdGtijėhėiūdę: Broliai, Brolienė

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus S. P. Mažeika. Telefo-, 
nas Y/trds 1138.

Tai yra geriausias—vienatinis vais 

tas nuo

bų Bridgeporte, Susiv. Namų 
Savininkų Bridgeporte, S. L. 
A. 36 kuopos ir S. L. A. 208 
kuopos. ir “Ecce Panis Angelorum’

Susirinkimui vesti išrinktas!I Jaunieji su pttbroliais - pame- 
P. Jakavičia. j rgįinįs jr tėvais priėmė šv.

Pirmiausiai svarstvta Audi- Komunijų. Ant galo, jaunoji

Briška pasakė pamokslų, gra
žiai nupiepdamas a. a. Felik
so Piežos gyvenimų ir dąrb’uo-1
tę. Paskui J. M. prel. M. L :• fKrušas taipgi pasakė, gražų 
pamokslų.

Po gedulingų pamaldų a. a. 
Felikso kūnas išlydėtas į Šv. 

KazlritlėTtPliaphs. ’ .Palydovų 

susidarė labai daug: netoli po 
ros šimtų automobilių. Taido- 
tuvių tvarkų vedė graborius 
J. J. Bagdonas.'

Kapuose po atgiedotų gies
mių kleb. kun. A. Briška jia-1I

| sakė graudų pamokslų ir at
sisveikinimo žodį.

| Jjaidotuvėse dalyvavo a. a 
j Felikso duktė vienuolė - sesuo 
Pranciškietė ir kita sesuo.

Prie iškilmingi/ laidotuvių 
j daug prisidėjo Jonas ir jo 
žmona Pudžveliai. Po laidotu
vių pp. Pudžvelių namuose lai 
dotuvių dalyviams buvo su 
rengti pietūs, kuriuose daly 
vavo daugiau pusantro šimto 
žmonių.

A. Peldžius laidotuvių iškil
mes nufilmavo. - Rep.

LINKSMAS CHORO SAVY 

BĖS VAKARĖLIS

torijos padėtis. Dalykas ilgai 
diskusuotas. Patiekta daug 
gražių sumanymų. Galutinai 
nutarta pasiųsti prašymų Su
sivienijimo Lietuvių Ameriko- tainėje.

paaukojo gėlių Panelei &ven-, 
čiausiai. Vastuvės buvo gra
žiausios. Brighton Parke.

Bankietas įvyko Juškos sve-’
Ten Buvusi

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų 

lr Grabnamlų
■ i..... /■<>--------------

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Ghicagoj

« o------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės lr 
' taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chicagos Llętuvlų.

Buvlrš 50 metų prityrimo

527 N. WESTERN AVĖ,
arti Grand Avė.

SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

Jeigu į tris dienas nesijausi geriau— 
atnešk dalį likusi# pauderio, gausi 

pinigus atgal.

MICHAEL MESSAR
LIETUVIO VAISTINĖ

. 4
3201 S. Halsted Street Chicago, III.

TEL. VICTORY 7386 7048

A. F. CZESNA’S BATHS
TCRKIMKCfl, RT HIMCOR SCT.FFHTKfcS VAITOS TO ELEKTROS 

TREATMEMTAI
švediški mankštlnlmal Ir elektros masažas 

Treatmentai visokių Ilgų. reumatizmo, nervų atitaisymo, Balčio
Ir taip tollaua. su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spln>- 
dūlių treatmental.

Mineralinė*, sulferlnėa vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi gnilma Išsląslbėtl nuo vlaoktų Ilgų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Gtamlnkala nuo I Iki lž vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Panti na Kt. • , Tel. Boulevard 4553

*

Ma.rquet.te Park. — Gegužės 

17 d., Gini. Pan. Sv. parapijos 
didysis choras, vadovaujant 
varg. B. Janušauskui, suren
gė linksnių savybės vakarėlį. 
Susirinku daug choristų. Daly
vavo ir mūsų gerb. dvasios 
vadas, kun. A. Baltutis, kun. 
P. Katauskas, kun. F. Luko
šius ir veiklių chorisčių vy
rai: Paukšta ir Skelly.

Prieš vakarienę visi links

mint)* prie smagios muzikos 
ir žaidė lietuvišku* žaidimus.

Pasilinksminus, visi apsėdo 
puikiai papuoštų stalų, kurį 
skaniai priruošė mūsų tlarbš- 

I cios choristės: K. Skelly, S. 
Juodytė, J. Bardauskaitė ir 

! S. Rihikauskaitė. .Sykiu su jo 
mis, vakaro pasisekimui, daug 
darbavos ir choristai: V. Bu-

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G R A B O R I A I s_______
Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 

reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 

Chicago, 111.

LACHAWICH 
IR SUNOS

LIETUVIAI ORABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfntl 
Tel. CANal 2515 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, Dl.

Tel. CICERO 5»27

S1M0N M. SKUDAS
ORJLBORTTT8 IR nAI^AMUOTO 1A.H

P*t*rn*vlmM geros lr nebrangu
718 W. 18th St.

T»l MOWro* ««77

J. F. RADŽIUS
__ ___ Ine.

LIETUVIU ORXBOftKTB
Palaidoj* ut J15.## tr aukščla* 

Moderniška koplyčia dykai.
W. 18Ik Nt. TCL CAKaJ 8174 

________ Odeago, 111. ,__________

I.J.ZOLP
ORJLBORIIT8 TA IdUDOTUTIU 

VEDBJAB
1644 WEST 4«th 8TREET 

Tol. BOtllmarg BBM—8418

Tel. CICERO 1*4

SYREWICZE
grabo arui

UUlotuvšcna pilnu patarnavimu 
galimu ai |18 •• 

KOPLTCIA DTKAI
1344 R. BOth At<ų fSiero, Utj

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139 ,

Tel. LAPaycIU; 3372

J. IJulevičius
Graborius 

Ir
Ba km io I. i Jas

T'atarnnuja Chica
goje lr apylinkėje.

Didelė lr graži 
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

\ \ . Specialistai Iškalime lr lš«llrbl-
me visokių rūšių paminklus kr 
grabiuuulua.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias karias.

Veskite paminklų reikalus tie
stai su pačiais Išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE j

Vienas blokas i rytus nuo 
didžiulių varių

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

‘ Rei. rEKSACOLA Dūli 
BEDMOMT 3485 

Office: HILLSIDE 3865 
Vlncent Roseill, secr.

- F

Alfred Roseill, pres.

G R A B O R I A I:

Visi Telefonai:

Vards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Ns 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dyl

J. F.EUDBKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

.JBAMNAS
I

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius.

? - v. da
Turiu padaręs sutartis - Kęplyčios veltui 

šiose lietuvių apylinkėse: - North Side, 
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris 
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dienų ar naktį.

• s • ’ - ' < ’’ ‘•.
PAŠAUKITE: i

REPublicCOO
u

2506 West 63rd Street

UOZAPAS EUDEIKIi
•• I R ■■

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMG 

LAIDOTUVĖSE__________PASAUKITE......................

REPublic8C4
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime skrylių «u firma tuo pačiu ▼ardu)



BDARINGOS SĄJUNGOS P
Trečiadienį, Gegužės - May 30 dieną, 1934 m.

VYTAUTO DARŽE prie 115-tos ir C ra wf ord Avė.

■ ac ' RiNIS PANIKAS
Po pamaldų ftv. Kazimiero kapinėse > prasidės piknikas Vytauto darže. Įžanga j daržą visiems 
veltui. Automobilius galite palikti Vytauto darže iiį ryto, ir eiti tiesiog j kapines. Viai automo
biliai bus apsaugojamį dykai. •

Bus įvairių žaidimų, gerų valgių ir gėrimų ir šokiai prie SILVER CRESCKNTS orkestros. 
PRADŽIA 1 VAL. POPIET. Kviečia visus LABDARINGOJI SĄJUNGA

Pamaldos Sv. KazimieroI . * A* J t t
BBr ‘i. < v

/ Kapuose
1 •’ ’"J U ' • • . ' * Ū. ' Z •Trečiadienį, gegužės 30 d. . vainiką atminčiai žuvusių pa- 
- Vainikų Dienos (Decoration sauliniam kare. Dalyvaus ir 
Day) iškilmingos pamaldos moterys legijonierkos unifor- 
už mirusius bus ftv. Kazimie-' mosė.
ro kapuose. Pamaldose daly
vaus ir Dariaus - Girėno A- 
merikos Legijono postas, va
dovaujamas J. Miekeliūno.■jįjį ■ . . *

Nuoširdžiai prašomi visi 
Chicagos ir apylinkės dvasiš
kiai, visi vargonininkai ir vi
sos Chicagos ir apylinkės lie
tuviai katalikai suvažiuoti į 
pamaldas.

Ekzekvijos prasidės 10 va
landą ryto. Vyri 'susirinkite 
prie šėtros kurį bus pastaty
ta toje pačioje vietoje, kur ir 
pernai buvo. Bus įtaisyti gar
siakalbiai, per kuriuos visi 
girdės apeigas ir pamokslus.

Baigiantis procesijai, prie 
paskutinės stoties (stacijos)
Dariaus - Girėno postas uždės1

ŽINUTĖS IŠ TOWN OF 
LAKE

LIETUVIŲ AERO KLŪBO 
DARBUOTĖ

PO MISIJŲ

| Katalikų labdarybės vardu, 
kapų direkcijos valdyba nuo
širdžiai prašo Vainikų Dieno- 

I je nepamirštį vargšų. Po visųI I * i
I apeigų Šv. Kazimiero kapuo- 
■ se, popiet bus piknikas, Vy
tauto darže. Pikniko i pelnas 
eis lietuvių katalikų Labdary
bei. Prašoma visų paremti gra 
žų ir kilnų darbą. Automobi
lius ir trokus bus galima pa
likti Vytauto parke. Ten yra 
užtektinai Vietos. Visi galite 
stačiai važiuoti.

Kapuose visuomet ęeikia el
gtis kaip dera išmintingiems 
ir geriems žmonėms ir katali 
kains.

Kun. H. J. Vaičūnas, pirm.

Gegužės 19 J., ftv. Kryžiaus' 'G*
bažnyčioj moterystės ryšiu su 
rišti Robertas Garber su Ona 
Jeselskaite. Bažnyčia buvo 
gražiai gėlėmis išpuošta. Ves
tuvės iškėlė jaunosios tėvęliai. 
Jaunavedžiai apsigyveno pas 
jaunosios tėvelius 5522 Sb. Ju
stine st.

Gražiai įrengtame savo na
me, 4639 S. Hermitage Avė., ! 
mūsų veikėjui pp. Gedvilai ge
gužės 24 d. buvo suruošę va
karienę į kurią sukvietė daug 
svečių. Mat, Elena Gedvilienė 
šventė savo vardadienį. Sudė
ta daug linkėjimų. Pp. Gedvi
lai .niekad neatsisako darbu 
ar auka paremti gražius dar
bus. Sveikatos ir laimės pp. 
Gedvilams.

IS

i Juozas Kreivis nusipirko- o- 
Į rlaivį. Trumpoj ateityj jrs 

I duos skraidymo lekcijas ir ims 
tiktai $5 už valandos skraidy
mą. Užklaustas, kodėl taip pi
giai ims už skraidymą, Krei
vis atsakė, kad jis nenori iš 
skraidymo lekcijų daryti biz
nį;-ims tiktai tiek, kiek kai
nuoja gasolinas, alyva ir ae
rodromas.

ŠAUKIAMĖS MOTERŲ IR 
MERGAIČIŲ

West Side. — Praėjusį sek
madienį Aušros Vartų bažny
čioj iškilmingai baigė Tėvas 
Cikota savo vedamas misįjąs. 
Ištisą savaitę rytais ir vaka
rais t žmonės gausiai rinkosi,

ido
bonijos
ftv. Dvasią, o baigės “Te De
ni^ Laudamus*’ ir celebranto 
Tėvo Cikotos žodžiu. Parap. 
choras gražiai giedojo Rose- 
wigo ir Our Lady of Peace 
mišias. Žmonių buvo pilna ba-

Gegužės 3(1 d. Labdarių Są
jungos piknikas Vytauto par
ke. Labdarių kuopa šiam įvv-

s, procesijai atėjus ii W»'kioi> kiek gal8danla, „„Siasi. 
lijos prasidėjo giesme , Į piknikni dovano8j

, žnyčia. Daug matėsi svečių h 
kad pasiklausyti gražių iškal- k,tų kolonijlJ. 
bingojo misijonlerians pamok-i
slų. Paskutinę „dieną, 3 vai. _ Prakišti

Renkama 
ruošiamos tinkamai priimti 
svečius. Mūsų kuopai paskir
ta restoranas, užkandžių sta
las ir a isk riminė. Pirm. M. 
Sudeikienė visu tuo rūpinasi,, 
kolektuoja maisto iš'biznierių. 
Lauksime visų atsilankant.

%

Birželio 2 <1. ftv. Kryžiaus
popiet bažny’ia buvo pilna ir*■ v »visi iki mirties nepamirš atsi
sveikinimo pamokslo ir įspū- minėjimo įvykis West Side. 
džio pažvelgus į -didįjį alto- j Taį choro vakaras geg. 29 d. 
rių, prie kurio buvo pastaty-, Vadovaujant varg. J. Brazai

čiui statyta scenoj triveiksmė 
operetė “Alenutė”. Vaidinime

ta misijinis kryžii s.

Rytą per trejas šv. Mišias
veik visa purap. priėmė šv.
Komuniją.

» #
Solalicčių dvasinė puota

AMER1KON VĖL SIUNČIA
MA DEGTINES

Amerikon vėd eksportuoja
ma antroji partija lietuviškos 
(degtinės — skaidriosios 2,490 

• bonkų. Tiek pat buvo pasių 
sta ir pirmą kartą.

PAKVIETIMAS

Cicero. — Visos moterys ir 
mergaitės, kurios, pasižadėjo 
teguoti kapinėse, geg. 30 d., 
arba kurios dar nepasižadėjp 
o norėtų pasidarbuoti vargšų 
naudai, susirinkite šį vakarą, 
7 vai. į parap. ‘svetainę; pa
siimsite dėžučių ir ženklelių, 
o geg. 30 d. ryto 8 vai. būki-

Širdingai kviečiu visus Chi 
cagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 

te gatavos išvažiuoti į kapus. I biznio vietoje. Užlaikau dide-
Aęronatical yra lakūnas ir orlaivių me-i Trokas bus prie parap. mo-, U. pasirinkimą. Visokių degti- 

, ,, i , • nių; visokių rūšių vyno 1Į kyklos durų, 49th Court ir -
15th 'gat. Išvažiuos lygiai 8 
vai. ryto. Nesivėluokite, kad 
nereiktu laukti.

Už klūbo suorganizavimą ir 
veikimo palaikymą kreditas 
priklauso Antanui Kielaį; jis

Klūbas suorganizuotas 
penkių narių prieš dešimti mė 
nešiu. Dabar klūbas turi jau 
virš šešiasdešimts narių. Dau
gelis yra Amerikoj gimęs lie
tuvių jaunimas. Klubas yra 
įiopulerus ne vien tarp lietu
vių, bet ir tarp amerikonų.

Gegužės 14 d. klūbas buvo 
The Chicago Unit of the Wo- 
men’s National
Association pakviestas į ban
kietą, Palmer House. Daug 
Aero klūbo narių dalyvavo ir 
buvo gražiai priimti.

Praeitą susirinkimą į klū
bą įsirašė: Agnės M. Urban, 
Anna Vaišvilas, Sally Blue- 
mond, Loretta Survilda, Frank 
Alhert, Joseph Blynas, Alfon
sas J. Malinauskas. Reikia I 
pagirti lietuvių jaunimą už Į 
tai, kad vietoj leisti laiką, dau Į 
žylis pakampėse, rašosi į klfl- 
bą, nes čia orlaivių mechani
kas, Viktoras Jasulaitis duo-j 
da lekcijas apie orlaivių me
chanizmą.

chanikas

Trumpoj ateityj klūbas ruoš 
aviacijos dieną. Gegužės 26 d. 
klūbas rengia šokius, 3718 S. 
Halsted St., 8 vai. vakare.

Klūbo korespondentas 1 Vytauto parke

Po rinkliavos, visos rinki
kės galės dalyvauti piknike

Rep.

“Drauge” praleista nepas- j bažnyčioj Moterystės SakTa- 
tebėtas dar vienas vertas pa- mentą priims sodalietė Sofija

Mikolaitė su Vladislovu Ba
rauskui. Jaunai porelei linkini 
daug laimės. X. Y. Z.

PINIGAI DEL BIZHIO
KOMERCINES PASKOLAS 

DUODAME įstaigoms 
REMI ANTIES JŲ REKORIM’

HAISTED EICHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

IMSI RAM E KORPORACIJOS

Bridgeport
Hardvvare & Paint Corp.

Dideliausis^pasirinkimas-maliavų, sieninių popierų ir 
visokių geležinių reikmenų su numažintomis kaino
mis kaip tai: sieninių popierų kainos numažintos vie
nu trečdaliu, negu buvo pirmiau, kurių turime 500 
skirtingų rūšių. Taipgi ir maliavų kainos:
SPAR Varnish, galionas....... ................... $-J Q
ir aukščiau. 7 . '

^ALIVINĖS maliavos galionas,................. 98c
ir aukščiau. «. . .v
321* SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7261

ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS
=^i

Sutaupo pinigus ant maisto. Nereikia lledo pirkti. 
Budriko krautuvė parduoda visas žinomas su 5 metų 
garanciją ledaunes. WESTINGHOUSE, LEONARD, 
NORGE, OIBSON, APEX. Kainos

$99.00

alaus. Pristatome aludėms. 
Dovanos visiems atsilanku

siems.
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 

jums mandagiai.
Reikale esant, atsiminkite 

Žydelį.

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST.

‘ Tel.: YARda 0801

Residenee IWione 
Englewno<l !?S4<>

P. CONRAD

Business rhone 
Engleuood 5MS3

MODERN PHOTO 
STUDIO 
Įrengta

HoIIyvvimmI Avtcsomls
AUKOTOS RUS' ES 

PAVEIKSLAI
Nu traukiame Olcitą i 

vakare I
420 WEST 63rd STREET

CHICAGO

JOHN B. BORDEN ~
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St)
(Metropolitan State Bank Name) 

Valandos Kasdien nuo 9 iki 5 
Panedėllo. Seredos lr PėtnyClos 

vakarais C tkl 9 
Telefonas CANai 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPubllc WOO

dalyvavo A.lenutės rolėj A 
ftauliūtė, Benaitienės — O. 
Bagdonaitė, Igno — L. Laba
nauskas, Kastutės — M. Ži- 
baitė, Žydo — A. Linkonis, 
Kulbienės — S. Kaupienė, Ta

Sekm., geg, 27 d-, 'Aušros
Vartų bažnyčioje per 9 vai.

mišias įvyko bendra sodaliečių rėkaus — J. I^ibanauskas, -A Į
(Chicagos apskrities) dvasinė domuko — J. Petraitis, Vienoj 
puota, kurioj dalyvavo virš būrio ftarkauskas. Vaidini-,
300 mergaičių su savo dvasios mas išėjo gražiai. Jei Ignas 
vadu kun. S. Joneliu. Po mi- dainas būtų geriau mokėjęs at ! 
šių misijom Tėvas Cikota pa- -mintinai, viskas būt dar gra-, 
sakė gražų mergaitėms pamo- ž>au išėjęs. Dideliu uolumu 1 
kslą. Po pamaldų parap. sa-! vaidinimui ruošės operetės vy-
lėj vietinės sodalietės vieš-1 riatosios rolės vaidintoja — A. i _ 
nioms iškėlė pusryčius, ku- ftauliūtė, dėl to dainomis ir I 
riuose, be •kun. Jonelio, daly- vaidiniui visus žavėjo. Vai-[ 
vavo ir kleb. kun. J. Mačiu-. dininiui daug grožio pridavė'

PASIDABINKIT PERMANENT 

W A V E

Dabar kol kainoa dar žemos Mldland’o 
nauji pcriuanentnl dėl pavasario:

REALISTICS

$2.00 ir aukščiau iki $6.00
Kiti padabinimai: Shampoo — 

finger wavc—50c; Shampoė - fin
ger wave - arch - rinse — $1.00; 
Manicure -35c; Marcei - 50c; Sba 
mpoo - marcel - manicure - $1.00.
MIDLAND BARBER 

BEAUTY SHOP
4182 ARCHER AVENUE 

TEE. LAFAYETIE 4«S0

Kos atsIncS S| paRnrsIni- 
mi> gaus permanant wove 
30c plRiau hcru paprastai.

ir aukščiau. NAUJAS IŠRADIMAS
KIEKVIENAI VPATAI YRA
MALONU TURĖTI GRAMUS 

IR DAILIUS PLAUKUS

Sl9 naujas naturalUkas vaistas 
netik sulaiko plaukų^ltnkima, pra- 
Salfna pleiskanas, net lr atgauna 
plaukus, š) nuudingn vaiste pasi
sekė surast), man besigydant slin
kimą savo pluuky. Pasekmės Aio 
naujo vaisto yra patvirtintos Ir ga
rantuojamos. Parsiduoda sti nuro
dymais kaip vartoti. Butelis $EOO. 
AtslSauklte laiftku;

MRS. PAULINA RIMKUS
1381 8HIELDS AVENUE 

Chicago Heights, lll.

Birželio 16 Dieną Ekskursija
lionis.

Iškilmingoji suma

Tėvų Marijonų atsinaujini
mo 25 m. jubiliejaus iškilmės 
prasidėjo iškilmingąją suma, 
kurią laikė |>ats Tėvų Marijo
nų Generolas kun. A. Cikoto, 
asistuojant kun. marijonams 
V. Kulikauskui ir J. V’aitke- 
vičiui ir dalyvaujant visiems 
broliams. Dievui j»adėkos pa
maldose dalyvavo ir kun. IL 
Vaičūnas ir vienuolis kun. L. 
Brigmonas. Gražų jubiliejui 
pritaikintą pamokslą pasakė 
pralota^ M. L. Knisas. Pama-

įvairios šviesos, kurias suvede 
ir operavo J. Petraitis.

Operetę choras žada rudeni 
pakartoti. Rep

Pranešimai

Cicero. — ftv. Grigaliaus 
choro svarbus susirinkimas į- 
vvks šį vakarą po gegužinių 
pamaldų, parap. salėj. Visi 
choristai privalo susirinkti. 
Yra keletas svarbių reikalų, 
kuriuos būtinai reikia apkal
bėti. Varg. A. Mondeika

NEW YORK 

Į
LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 

‘ILE DE FRANCE’ 

Express 

Laivas

Platesne* Informacijas teikiam Ir parduodam laivakortes. 
Tadai-omc visokius popieriuj* Ir dokumentus. Shtnf'lam pinigus J

l i e t n v ą

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM

LIETUVIS 

£US BONUS

REAL ESTATE
12 mėty teisingai pamatuota* blmla. 

St'SIPAJUKKlTE IR REMKITE UETl'VI.
2608 W. 47th STR., Tel. LAFAYETTE 1083

J

kL:,

Elektrikinės skalbyklos yra reikalingos kiekvienos 
šeimyn-os naniuose. <

Mokant tik $1.00 į savaitę, skalbykla pati per save 
išsimoka. MAYTAG, THOR, \VESTINO HOUSE, 
Al’EiN. Pilnas pasirinkimas. Kainos po

$49.00
ir aukščiau

«

Jos. F. Budrik Inc.
F

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boul. 4705

Nuolatiniai Budriko ratilo programai:
NEDftLIOMLS: WCFL, 970 k., nuo 1 iki 1 .-39 popiet, 
KETVEROATS: WHFC, 1429 k., nuo 7:39 iki 8:30 
vai. vak.,

CLIMAX, Rlerv'nės popieros valy-

........ 3 25c
BEA CTaft Hpar VnmISss. Galio-

...................  *1.59
Tnt. OI oss Enamsl Mai tavi., taip 
lengvai užsideda kaip Ir maliava, 
dtlflsta lėlengvo, kaip gtoss arba 
enamel — kvorta.............

Baltas Enamelffc, l*dliūsta | 4 va
landas, kvorta .................. sy

TANAS HAROWARE & 
PAINT COMPANY

1747 WEST «8rd KTREET 
Tel. Prospect 1317


