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LATVIAI IR ESTAI PALANKOS LIETU- VYKSTA KUNIGŲ 
VOS MEMORANDUMUI ARESTAVtMAI

PALEIDO 1$ 
GLOBOS

DIDELIS SUPLU NUMATOMAS 300,000 DARU NINKU 
DIMAS į KAPUS STREIKAS AUDEKLINĖSE \

Klaipėdoje susekta teroristų 
organizacija

MEKSIKOS VALDOVAI NE
KEIČIA SAVO NUSIS

TATYMO

EL PASO, Tex., geg. 29. —

KUBA IŠSILAISVINO PASI
RAŠYTA SUTARTIMI

WASHINGTON, geg. 30.— 
Pres. Rooseveltas padaliau pa-

TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ 

LANKE ŠV.'KAZIMIERO

KAPUS

Toledo miestui gręsia general 
nis streikas

RYGA., Elta. — Latvių 
spauda, pasiremdama latvių 
užsienių reikalų ministerijos 
gautomis žiniomis, paskelbė 
gegužės 14 d. latvių pasiunti
nio Kauno Ekio ir estų pasinn 
tinio Leppiko Lietuvos Užsie
nių Reikalų Ministeriui, dr. 
D. Zauniui, (teiktų atsakymų 
į Lietuvos memorandumų dėl 
glaudesnio bendradarbiavimo 
tarp Pabaltos valstybių. Lat
vių spaudos žiniomis, savo su
derintuose atsakymuose latvių 
ir estų vyriausybės pareiškia 
patenkinimo Lietuvos vyriau
sybės noru sustiprinti ryšius 
tarp Latvijos ir Estijos, iš 
vienos pusės, ir Lietuvos, iš 
antros pusės. Es^, latvių ir

KLAIPĖDA ANTRAJAM 
SKRIDIMUI DAVĖ 

11,000 LITŲ
KAUNAS. — Ruošiamo an

trojo skridimo per Atlantikų 
į Lietuvų, Lietuvos visuomenė

LaikrašČiui Ei Paso Herald leido iš J. Valstybių globos
Post praneša, kad Jiminese, 
Chihuahua (Meksikoj) are
štuotas ketvirtasis katalikų 
kunigas Aug. Flores, kaltina
mas valstybės įstatymų per
žengimu einant bažnytines pa
reigas.

Anksčiau areštuotų vienas 
kunigų ištremtas ir apsigyve-

Vakar — Kapų Puošimoj 
dienų ftv. Kazimiero kapuose, 
Chicagoj, įvyko pamaldos uz 
visus mirusius išeivius. Gau
singai dalyvavo mūsų gerbia-

.... . . .moji kunigija, tikinčiųjų mi-
vai pasirase sutarti, kuriaja . _ ,. . . _ •1 1 mos, mūsų didvyrių Dariaus-

Kubos salų ir gruzino jai vi
siškų nepriklausomybę.

Abiejų kraštų įgalioti atsto

panaikinamas Kubos konsti
tucijoje Platto priedas. Re- Girėno Amerikos legiono pos-

miantis. tuo priedu ligšiol J. i
Valstybės globojo Kubos sa
lų, rūpinosi jos nepriklausomynepaprastai laukia. Dabar nei-

kieno neraginami Lietuvos gy fto EI Paso. Kiti du kunigai be ir fįnanHine padėtimi, taip 
ventojai nors ir mažomis su- žada čia atvykti. p^ tvarka,
momis, tačiau kiek galėdami I - Pasirašyta sutartimi Kuba
aukojo tam kilniam žygiui. * LIETUVIŲ ANGLĮ! BĖRY-1 išimta iš tos globos.
Daugelyje miestų ir miestelių
yra sudaryti transatlantinio 
skridimo komitetai, kurie vi
sokiais būdais parūpina kuo 
daugiausiai lėšų tam tikslui ir 
jas siunčia antrojo skridimo

BĮĮ EIGA
LONDONAS. — Reuteris 

praneša, kad lietuvių anglų de

SOVIETUOSE PABRAN
GINAMA DUONA

; tas ir moterų legioninkių kuo-
pa.

Ekzekvijos prasidėjo 10:00, 
paskui sekė šv. Mišios. Po Mi
šių apeitos kelios kapuose į- 
taisytos stotys. Pamaldų eiga 
buvo girdima kone visuose ka
puose per įtaisytus garsiakal
bius.

, „ ~ * komitetui.
<*» v.eMtt «upmon.ė tMp pat. Veiw|w,i9s transatianttaie 
yra labai palankiai nusistačiu-
si Pabaltės valstybių susiarti-

rybos dėl prekybos sutarties1 MASKVA; geg. 29. — So- 
Loliau varomos. Vakar beveik yįętų vyriausybė paguliau pa-

skridimo komitetas Lietuvoje

vra Klaipėdoje. Paskutiniu 
n.mo atžvilgiu. Atsakyme *>-llaiku KWpįd#je įvyko visa
liau nurodoma, kad latvių ir 
estų vyriausybės yra prisiren
gusios pradėti nągrinėti preli
minarines sąlygas, kurios tu- 
rėti/bfiti padėtos į trijų vai- •

eilė koncertų ir kitokių pra-

visų dhrttąf anglų* prekybos ru 
muose vyko delegacijų posė
džiai. Delegatai vis dar tvir
tina, kad sunku nurodyti, kiek 
pažangos iki šiolei padarytu.

PREZIDENTAS PATVIRTINO PLIENO 
PRAMONEI REVIZUOTĄ KODĄ

WASHINGTON, geg. 29. —
Numatomas 300,000 darbinin
kų streikas audeklų fabrikuo
se.

Gegužės m. 21 d. NRA ad
ministratorius Johnson įsakė 
25 nuoš. sumažinti gamybų 
šiuose fabrikuose. Tas turi 
būt vykdoma pradėjus birže
lio mėn. 4 d.

stovi už “open shop.”
68-ios šio miesto darbinin

kų unijos nubalsavo prisijun
gti prie rengiamo generalinio 
streiko. 32 kitos dar netarė 
savo žodžio.

Penktadienio vakarų visų
110 unijų viršininkai turės sn 
sirinkimų ir nuspręs generali
nio streiko klausimų.

United Textile Workers of j Jei streikas įvyks, prasidės 
Amerika viceprezidentas F. J.1 pirmadienį. Pranešta, kad pas 
Gorinan randa, kad tuo garny- kelbus generalinį streikų, val- 

; bos sumažinimu bus ištikti vi-į stvbės kariuomenė bus pakeis
Po pamaldų kapuose Lietu- si šios pramonės darbininkai * ta federaline kariuomene ir

vių Katalikų labdarybė Vy
tauto parke turėjo piknikų.

Oras buvo labai gražus.

stybių bendradarbiavimo pa-, 
grindų, išeinant iš Lietuvos 
balandžio 25 d. memorandumo 
tezių, kurias latvių ir estų vy
riausybės priima derybų pa
grindu. • Šitam darbui pasku
binti, Latvija ir Estija siūlo i 
pravesti jį tiesioginių pasikal
bėjimų tarp suinteresuotų val
stybių keliu. Savo atsakymo 
pabaigoje Latvija ir Estija

mogų, kurių pelnas buvo sku
tas antrajam skridimui remti. 
Be to, buvo surengtos ir vie
šos rinkliavos. Iš viso tos Klai

Pasak Reuterio, Lietuvos de* 
legacija laukia naujų instruk
cijų iš savo vyriausybės.

-------------------<
pėdos pramogos, rinkliavos 
davė 11,000 litų. Gautos lė
šos netrukus bus pasiųstos 
ALTASS komitetui.

MIRĖ JAPONŲ ADMIRO
LAS TOGO

tvirtino siaučiančias kai ku
riose Rusijos dalyse kaitras 
paskelbdama, kad pradėjus 
birželio mėn. 1 d. pabrangina
ma duona.

Kadangi tuo būdu pabran
ginamas gyvenimas, vyriausy
bė nusprendė padidinti atlygi
nimų kai kuriems mažai apmo
kamiems darbininkams.

NUSIGINKLAVIMO KON
FERENCIJOS KLAU

SIMAS

sumažės jiems uždarbiai,1 mieste tuojau bus paskelbtai 
kurie ir be to palyginamai su1 karo stovis, 
kitomis pramonėmis yra men- J. Valstybių arbitratorius 
ki. • savo keliu vis dar daug dlr-

Darbininkų organizacijos ba taikos reikalu, kad tik mie
1 • . . ,T t • . # ' J* * ■’*

valdyba kreipias tuo reikalu į i stų apsaugojus nuo generali-

LAKŪNAI NELAIMĖJO 
DOVANI!

NEW YORK, geg. 29. — 
Perskridę Atlantikų ir čia nu 

kviečia Lietuvų eventualiai pri gileidę prancūzų lakūnai Ros- 
sidėti prie latvių-eRtų 1934 me- gį įr Sodos pasirodė labai nu

siminę, kad jiems nepasisekė 
be sustojimo nuskristi į Kali-

TOKYO, geg. 30. — Mirė 
japonų karžygis admirolas To- 

Įgo, 87 m. amž..
Jis pasižymėjo japonų rusų

I 59 KOMUNISTAI 
NUBAUSTI

KARALIAUČIUS, geg. 29.

tų vasario 17 d. susitarimo.

Latvijos spaudos paskelbtas 
žinias patvirtina ir kompeten
tingi Lietuvos sluoksniai.

kare. Jo vadovaujamas laivy-,^ apskrity suimta 62 komu
nas sunaikino rusų caro lai- nįgtai ir patraukta tieson už 
vynų ir tuo būdu daug nulem- į kražto įgdavikiškumų. 
tas japonų naudai tas karas.1 čia baigta nagrinėti jų byla. 

-------------- 13 raudonieji išteisinti, o 59

forniją. Jie norėjo sumušti 
savo pačių tolio rekordų ir 
laimėti vienų milijonų frankų 
dovanų, kurias skyrė Prancū
zijos vyriausybė.

Pereitais metais šie lakūnai

ŽENEVA, geg. 30. — Pir
miau J. Am. Valstybių pasiun
tinys Davis, o paskiau sovie
tų Rusijos komisaras Litvino- 
vas apeliavo į suvažiavusius 
Europos diplomatus, kad nusi-

N&A administratorių ir rei
kalauja, kad jis atšauktų tų 
savo įsakymą. Kitaip gi gali 
įvykti streikas prieš NRA a- 
teinantį pirmadienį.

nio streiko. Kol kas jo pa
gos ysa tuščios.

TOLEDO, O., geg. 30. —
Šiame mieste nenumatoma 
darbininkų su pramoninin
kais taika. Electric Auto-Lite 

ginklavimo konferencijų at-' kompanija atsisako pripažin-
naujinti ir toliau svarstyti 1 tį uniją, priklausančių Ame- 
reikalus. rikos Darbo federacijai. Ji

Komisaras Litvinovas pada

WASHINGTON, geg. 3O.-r- 
Kad išvengti darbininkų strėi 
ko plieno , pramonėje, pi 
Rooseveltas įsakė šiai prai • 
nei nuo birželio m. 11 dę vyk
dyti revizuotų kodų ir tuo bū
du darbininkams duoti pra
gos, kaip jiems tinkamiau, lai 
svai pasinaudoti kolektvvip 
derėjimosi teise.

vė sumanymų, kad nusigink-
— Prieš vienerius metus Til- lavimo konferencijų padaryti 

nuolatine ir palikti T. Sųjun

CHICAGOJ PAŠVENTINTA *•'*'*• IS \51 iau
beveik atlikę skirtų bausmę

NAUJA BAŽNYČIA
Jo Emin. Kardinolas Mun- 

delein, ChicųgoR Arkivysku
pas, vakar pašventino naujų

KAUNAS. — Lietuvos tei
smo organams bevedant tar-

į padarė tolio rekordų, iš Ame-j ftv. Kotrinos bažnyčių, Park Jasučio nužudymo byloje Klai .. ... . .. ’ . w , . . n ,
rikos nnskndę net Sinjon — side ave. ir TVashington Bulv.

prieš bylos nagrinėjimų. 8 gi 
gavo iki penkerių metų termi
nų ir šie pasiliks kalėjime.

PAŽYMĖTINOS VEDYBOS

gos žinioje. Tuo būdu, rasi, 
jon bus galima grąžinti Vo
kietijų. Be to, konferencijai

Buvęs Amerikoje Lietuvos 
atstovas Bronius Balntis išei
na jaunikiui dėdė.

Po šliūbo jaunieji atsilari*

pėdoje susekta gerai suorga
nizuota ir plačiai veikusi sla
pta teroristų organizacija. Jo
je dalyvavo keliosdešimtys žy 
mių krašto vokietininkų. Tai 
organizacijai vadovavo Vokie 
tijos pilietis nuolatos gyve
nantis Rytų Prūsijoje. Jis be
veik kas savaitė aplankyda
vo savo organizacijos narius 
ir jiems duodavo nurodymų. 
Apie šios organizacijos veiki
mų žinojo ir slaptai jai padė
jo vykdyti nusikalstamuosius 
darbus kai kurie atsakomingi 
ir oficialūs vokietininkų par
tijų Klaipėdos krašto vadai.

5,650 mylių, ftį rekordų jie j 
norėjo sumušti ir gauti db-| 
vanas.

Deja, nepasisekė. Turėjo' 
čia nusileisti, kadangi motoras 
gedo ir lėktuvo sparnai ėmė 
virpėti. Bnvo pavojaus toliau 
skristi.

PANAIKINTA KOMUNISTŲ 
ORGANIZACIJA '

DANCIGAS, geg. 29. - Šio 
laisvojo miesto policijos ko- 
misionieriaus įsakymu panai
kinta vietos komunistų orga
nizacija.

TRYS NUBAUSTI UŽ 
SANKALBĮ

Teisėjo Allegretti rūmuose 
prisiekę teisėjai pripažino kal
tais vienų moteriškę ir du 
vyrus už sankalbį su bombo
mis sprogdinti restoranus ir 
smukles.

Moteriškė, Mrs. S. Svirsky, 
nubausta vienerius metus ka
lėti ir 1,000 dol. pabaudos. A- 
bu vyrai gavo nuo l iki 5 me
tų kalėjimo. Vienas kaltina
masis išteisintas.

PASKELBĖ GINKLAMS 
. EMBARGO
WASHTNGTON, geg. 29. — 

Prez. Rooseveltas paskelbė 
ginklų ir amunicijos embargo 
Bolivijai ir Paragvajui, kurios 
įsikariavo dėl Čako teritorijos 
nepasidalinimo.

LONDONAS, geg. 29. — 
Anglijos vyriausybg per savo 
ambasadorių gavo iš Wasbing- 
tono paraginimų, kad birželio 
m. 15 dienų užmokėtų karo 
skolų suvirš 85 milijonų dol.

Pranešta, kad šį klausimų 
ministeriu kabinetas svarstys.

TVORCESTER, Mass., geg.
30. — Šiandien ftv. Kazimie-' 
ro bažnyčioje Moterystės sak- ^ys ir Chicagoje. Gyvena
ramentų priėmė Elena M. Ku- rRCy City.

Worcesterio lietuvių koloni
ja žinoma pasižymėjusiais jau 
nuoliais.: apie 50 mergaičių įs
tojo į ftv. Kazimiero Seserų

nuolat priklausytų sov. Rusi- ndrotaitė su Juozu J. Balučiu 
iš Jersey City. ftliūbo apeigas 
atliko kleb. kun. Augustinas

ja ir Amerika.

Anglijos diplomatai laiko 
gana svarbiu Litvinovo suma
nymų ir gal rytoj Anglijos už
sienio reikalų sekr. Simon pa
teiks atsakymų. Rjeikš savo 
nuomonę ir Prancūzijos užsie
nio ministeris Bartbou.

^Petraitis, dalyvaujant jauni
kio dėdei kun. Juozui Židana- 
vičiui iŠ Amsterdam, N. Y.

Nuotaka, p-lė Elena Kund
rotaitė yra žinomos Worces- ! keviįiuR w kun. Adomas Moi 
terio Adomo Kundroto šeimos kūnas; Albina OsipavičinU 
narė. Ji yra išėjus pradinius tapo p|aukįmo pasaulinė čam- 
ir aukštesniuosius mokslus ka- pįjonė; net kelioR woreefiterie 

■■gtolikiškose mokslo įstaigose «gnguko gaiVas” n, 
MASKVA, geg. 2®. - Su-, Worceeftery. Jos tėveliai no- jiesiems diplomatams, pro 

žinota, kad sovietų vyriausy- ha, darbuojasi ftv. Kazimiero | fesorian)8> advokatams, kaip 
parapijos katalikiškųjų drau- ! Leonora Šaltenytė - 
gijų veikime. Dvi seserys lmaruį čarneckiui, Juzė Ri

kongregacijų; apie 20 bernai
čių — į Tėvų Marijonų kon
gregacijų, kurių du jau yra 
kunigu — kun. Adom

SOVIETAI IR SKOLOS

bė atmetė Amerikos pasiūly
mų, kuriuo paduota pagrin
das, kaip išspręsti priešrevo
liucinių Rusijos skolų Ameri
kai klausimų.

Sesuo M. Luiza ir Sesuo M.

old

tytė — J. Daužvardžiui, Ona
Prndeneij. - yra ftv. Kari-1 vosl|aiw _ Kaiini p,
miero seserų viennolvne. Elena Kundrotaitė — Ji

ORAS
Jaunikis — Juozas Jonas; J. Balučiui.

Balutis — yra baigęs Dickin- ■■ -—
son aukštesnę mokyklų iri Valstybės Prezid*

CmCAGO IR APYLINK. ,New Yorko universitetų. Dir- , pulk. ltn. inž. Antanaf 
— Šiandien debesuota ir daug ba New Yorko brokerių fir- tis paskirtas aviacijos 
šilčiau. moję. ko pareigoms eiti.

įto
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zulia politikoje, išdrįsta dirbti prieš Pabal
tijy valstybių sųjungos idėjų, vadindamas 
save polonofinu, rusolfu arba gernianofilu, 
tai jis būtų savo tautos gyvybinių reikalų 
išdavikas, nes už Pabaltijo sųjungos ribų nie
kur ir niekada nerastume tikresnių savo ne
priklausomybės garantijų.

Toliau nurodoma, kad lig šiol atskirų 
Pabaltijų valstybių nepriklausomybę laimin
gu būdu patikrindavo visos priešingybės, ku
rios buvo tarp jų didžiųjų kaimynų. Tačiau 
dabar eina neatšaukti ir panašūs j tiesų gan
dai, kad padarytos paliaubos siekiančios pa

Švenčiausioji Trejybė

(Pabaiga)

Prisiartinkime dabar bu 
tomis žiniomis prie Dievo ir 
pažvelgkime į jo protų. Dievo vo 
protus nėra tuščias, jis yra 
užpildytas žiniomis, jis žino 
viskų, kas buvo, kas yra ir 
kas bus, jis apima visokį bu-
vinių. Didžiausias buvimas, vi- 

dalinti Lietuvų ir Latvijų. Lig šiol didžiau- J s°ki°s buities pilnuma yra jis 
šia kliūtimi Pabaltijo sųjungai sudaryti bu- ■ Pa^b‘> todėl jo protas, apimda
vo laikomas Vilniaus klausimas. Aišku, kąd 
las klausimas negali būti kliūtimi Pabaltijo 
valstybių susijungimui. Kliūtis galėtų kilti 
tik tuo atvėju, jei, susijungiant Pabaltijo val
stybėms, dėl yilniaus klausimo gręstų karo 
pavojus su viena iš kaimyninių valstybių.

mas visokį buvimų, apima pi
rmiausia visų Dievo prigimtį, 
apima reiškia vipų tų buities 
pilnumų, per tai tas protas 
negali didėt, negali priimt į 
save jokios naujos žinios, nes

Tačiau lig šiol nei Lenkija, nei Vokietija, nei _ l<a*P Pra± Dievo prigimties nie

Toji nepabaigtai didelė Die- žmogui ir visai 'žmonijai, nes 
vo meilė, kuria jis myli savo' žmogus yra sutvertas sulig
prigimtį ir yru trečiasis Švenč. Dievo javeiksln ir panašumu, 

juo tat kas geriau supras ŠVČ.ra žmonių, kiek asmenų, die- Jh*ejybėt$ m®uo, ftv. Dvasia, j 
viškoje gi prigimtyje asmenų kuri negali vadintis Sūnumi,. Trejybę ir joe ve ^u0
skirtumas nesudaro naujo Die-!nes lh?ra Aviškosios prigim-, labiau stengsis būt panašus i 

todėl vienas yra Dievas, tie* kartojimas ar atvaizdavi- ftvenc. Trejybę, tobulindamas 
mas, o tik patraukimas prie Į ir savo protą, ir savo valių, 

juo pakils aukščiau savo žmo
giškume, juo’ labiau atsiskirs 
nuo gyvulio. Švenč. tat Tre-

nors asmenys yra trys. O ne
gali atsitraukt dėl to, kad 
dieviškojo proto didumas— ir 
tobulumas yra virtęs asmeniu.

jos.
Iš to dabar galima spėt, ko

kiuose santykiuose visi trys
Jeigu žmogaus protas būtų I •"““YS Y1'“ tarP sav,-B ir h* ,las ideaI,*B’ f“
taip tobulas, kaip Dievo ir 
žmogaus protas virstų asme
niu, ir negalėtų nuo jo atsi
traukt, nes protas neatsitrau
kia nuo žmogaus.

Panašiu keliu susidaro ir 
trečiasis asmuo, tik jąu nega
li vadintis Dievo Sūnumi, o 
tik Šv. Dvasia.

visu pasauliu.
Pirmasis asmens buvimas ne

priguli nuo nieko, jis yra šal
tinis kitų dviejų asmenų, to
dėl ir yra pavadintas Dievas 
Tėvas. Antrasis asmuo yra 
dieviškosios prigimties atvai
zdavimas inintyse, todėl pava
dintas yra Dievo Sūnumi, jis

L Sųryšy su Lietuvos memorandumo įteiki 
į mu Latvijai ir Estijai dėl Pabaltijos sųjun 
- gos įsteigimo ir šių valstybių glaudesnio be- 
įndradarbiavimo lietuvių latvių vienybės drau-, 
'gija Latvijos spaudoje paskelbė ilgų atsišau
kimų šiuo reikalu, kuriame sako: svarbiau
sias šių abiejų tautų uždavinys yra griežtai 
sekti, kad savo laiku padarytos klaidos, ku- 

'rios privedė abi tautas prie vergijos, atei
tyje nesikartotų.

•Grusinantieji reiškiniai ir įvykiai peliji tintame Europos gyvenime paskutiniais me- 
j tais peš katino abi broliškas tautas, kad jos 
L pagaliau, išmėginusios visus galimumus, pa- 

Tdc<Hų vienai kitai rankas bendram darbui ir bendrai kovai kol dar nevėlu. Vienybės

ko negalima pridėt ir nieko 
atimt, taip ir prie Dievo pro-

Sovietų Rusija nepareiškė, kad, jei susijung
tų Pabaltijo valstybės, Vilniaus klausimas 
galėtų būti karo priežastimi. Savaime supra- Į nieko negalime pridėt, ir 
ntama, kad kiekviena iš trijų valstybių įeitų nieko neg&lima atimt, jis yra

paeina nuo pirmojo gimimo 
Kad taį supratus, reikia vėl peĮįu rpr

iftra

į sąjungų su savo teisėmis ir reikalavimais, 
kurių tarpe pasiliktų ir neišspręstas Vilniaus 
klausimas. Bendromis jėgomis būtų lengviau 
jį išspręsti, kaip lig šiol. Tenka pasakyti, 
kad buvusieji Pabaltijo valstybių susijun
gimo projektai buvo nukreipti netinkama 
linkme Pabaltijį -valstybių sųjungos svaT- 
bbiausia reikšmė glūdi no ūkyje ir nesavi- 
tarpiniame medžiaginiame naudingume, bet 
jėgų sujungime ir garbės pakėlime užsieniuo
se, tai yra kariškame krašto apsiginime ii 
užsienių politikoje.

Pats visų trijų valstybių susijungimas

rio turi žeffgtį visa žmonija, 
jei nori padaryt tikrų pažan
gų žmogiškume ir visokioje 
kultūroje.

Švenč. 'Trejybės mokslas y- 
ra raktas į visų žmonijos is
torijų. Tie istorijos laikotar
piai yra gražesni ir kilnesni, 
kuriuose Žmonės geriau buvo 
pažinę Dievų ir arčiau jo at
sistoję, kuomet gi prarado ti
krų Dievo supratimų, sugrio
vė visas kultūras, kurias pra
eiti amžiai buvo sukūrę, nes

eeiasis asmuo paeina 
nuo pirmojo ir antrojo tarpu
savio patraukimo arba mei- 

Kai protas yra tiesos įran- keliu, todėl yra pavadin-
nepabaigtai didelis, kaip kad kis, tiesos gaudytojas, taip va- tftg gv Dvasia. žmonės, ^netekę idealo, sugy-
nepabaigtai didelė yra pati ha yra gėrio ieškotoja. Ji ne-( jęaį £I)1OgUs turįs protų iri vulėjo, prarado savo žmoniš- 

pasitenkina tuo gėriu, kuris meįię yra vienas žmogus, taip kūmų.

kreiptis prie žmogaus valios 
ir sekti jos veikimų.

Dievo prigimtis.
Žinios mūsų prote tuomet 

atsiranda, kuomet daiktai įei
na į mūsų protų ir būna pa-
kartoti tarsi kokie., j, foto- "‘eKS ."'P™"“ “i ir tos pačios dievinos prigi-
grafijos ar antspaudos. Panai?“®"'*’, kU" “lntyse' J** mties, todėl teisingai sakome, 
r. . ,. _. . . .. 'ieško tos, kuri guli ant stalo. - - - -- - -siu keliu Dievo prigimtis yra . .. , , ,. v alios tobulumas yra tame, įėjusi j Dievo protų ir yra ta- ....... . .....d r kad ji kreipiasi pne kilnių ir

tobulų daiktų, jeigu gi prie 
žemų, sakome puola žemyn.
Kilnesnis pav. ir tobulesnis y-

yra mintyse,bet ieško to, ku
ris yra šalia minties, kurį mi
ntys tik piešia ir atvaizduoja. 
Nieks pav. nepasitenkina ta

ir Dievas yra vienas, nes ir 
jis turi protų ir meilę, kurie 
tai daiktai priguli prie vienos

rsi pakartota, todėl ir vadina
si Dievo paveikslu, Dievo žo
džiu, Dievo Sūnumi, nes kaip

ugija mano, kad,-priežasties, dėl ko lig SalėtU būti pravestas palaipsniui, neišspren-1 žmogiška prigimtis, kuri yra I , ™ '
V _____ a™ J-žiflnt iš karto ūkio klansimn. bet visu nlr- . ia™...* k .oL-Urt„tu -m! ra naiKTdS “V'ei ruevų,

jogei yra vienas Dievas ir tai 
vienas pilniausioje matemati
škoje prasmėje.

Santykiuose su visu pasau
liu visi trys Švenč. Trejybės 

! asmenys veikia iš vien, kaio
_-fiol abi tautos ir valstybės nesusijungė, tejn 
: Wa ieškoti ne abiejų tautų plačiosiose masėse, 

tiek latviai, tiek lietuviai žymia daugu- 
ma karštai nori to snsijungimo, bet žymia 

f {tolimi tose nedraugiškose jėgose, kurios ka- 
< • toūse šimtmečiams atėmė abiem tautom lais

tę to paties nori ir dabar.
Tame pačiame atsišaukime toliau nuro- 

'doma, kad būtų klaida ir toliau savęs ap
gaudinėjimas manyti, (kad lietuvių ir latvių 
tautos pačios sprendžia savo likimų. Ligi 

abi tautos dažnai buvo objektas jų prie- 
rankose ir per visus tuos metus abi tau-

Jtb* išplėtojo savo santykius, kaip tiktai, kaip 
Storėjo jų priešai. Visos trys valstybės —

UiB-ijo ir Estija - turi'žiūrėti į 
<tove. kaip į nedalomų vienetų. Ir dabarti- 

/flfchiis aplink\ Hėrni- fu trijų valstybių liki

mas tas pats. Jei viena iš jų nustotų nepri- 
'Mtoasep iybčs, tai likusių dviejų neišvengia
mai laukia tas pats likimas. Lietuviai rr lat
viai karštai trokšta draugiškai gyventi su 
savo <li Gundais kaimynais: Vokietija,KLen- 
kija ir Sovietų Rusija, tačiau jei koks Pa
baltijo i-ri-'l i- loinii'/iliiii-ns Pabaltijo klau-

džiant iš karto ūkio klausimų, bet visu pir
ma sujungus visų trijų valstybių kariuome
nių ir užsienių politikos vadovybes. Atsišau
kimas baigiamas nurodymu, kad dabartinės 
grųsinančios aplinkybės tiesiog reikalauja su
jungti tuč tuojau visų trijų Pabaltijo vals
tybių krašto apsaugų ir užsienių politikų.

PASTABĖLĖS

tėvuose, būna pakartota jų j žmogų, ir mylėt žmogų, negu1
Be£ulkad visuose žmogaus darbuo-

vaikehuose, taip ir Dievo pn-i .. . . . , ,. .. , A . . gyvulj; juo tat daiktas,gimtis yra pakartota jo min-| .. . 
tyse tik kilnesniu ir tobulės n'* UH '
niu būdu, negu žmonių vaikuo
se. Todėl Išganytojas atsako 
Pilypui, kuris, girdėdamas Iš
ganytojų kalbant apie dangiš
kąjį Tėvų, užsidegė noru pa-

kurį'
se veikia iš vien, ir jo pr.otas 
ir valia, protas negali nieko

yra aukšteania, lobu- padaryt va,ioSj 0 va)ia be 
lesnis,, juo ir valia mūs daro 
si tobulesnė.

proto.
Nors žmogaus darbuose vei- 

Panašus procesas darosi ir kia iš vien ir jo protas ir va- 
Dievuje. Dievas mylį viskų, kų 1 Ha, žodžiu visas žmogus, ta- 
yra sutvėręs, visi sutvėrimai I čiau kai kuriuose darbuose

Štai kodėl Kristus padarė 
tokių milžiniškų žmonijos' re
formų, jis dėstė žmonėms apie 
dangiškojo Tėvo santykius su 
žmonėmis, žmonės ėmė darytis 
geresni.

Šių laikų kultūrai gręsia 
didžiausias pavojus iš bedie
vybės pusės, nes žmonės, ne
tekę idealo, pradės jo ieškoti 
gyvuliuose ir sugriaus visų 
kultūrų, kuri juk yra ne kas 
-kita, o tik Švenč. Trejybes 
paveikslo drožimas žmonių 
dvasioje.

Kun. J. Vaitkevičius, M.I.C.

NAUJAS fį’UR SKYRIUS

Veiveriai. — Balandžio 30

Amerikos katalikų organizacijos, vysku
pams vadovaujant, pakėlė griežtų kovų ne
švarioms filrnoms. Doroji visuomenė tų žygį 
stipriai remia. Kai kuriuose miestuose prie 
lo kilnaus darbo dedasi protestonai ir net 
žydai. Tai yra geras ženklas. Ir galimas da
lykas, kad netrukus filmų gamintojai bus 
priversti skaitytis su padoriąja visuomene
ir sustoti statyti tvirkinančius veikalus.

• *
Sunday Times į vieno skaitytojaus pa

klausimų apie garsųjį skulptorių, cento au
torių Brenerį atsakė, kad jis buvo lietuvis, 
gimęs Šiauliuose, Lietuvoje. Brenerį - Bara
nauskų “sulietuvino” dr. A lfačkus. Prieš
keletu metų Baranauskų vadindavo rusu. ■■tol.Mi.lM—M.Mlsbto. T lITtol M. ■■■■■— MM..'. ■ ■ ■■■■■ !—■

matyt jį: ‘‘Pilype, sako, kas yra jo meilės padarinys, bet pasireiškia daugiau proto vei-j d- \ eiveriuose įsteigtas D-jos 
mato mase, mato ir|Tėvų, kaip daugiau myli tuos sutvėrimus, Į klumas, kituose daugiau va- Užsien. Lietuviams Remti sky- 
tat tu sakai: pajuodyk mums kurie yra didesni ir tobulės-, Ros. Mokslo darbus priskaito-’ r*U8, Skyriun įstojo apie 18 

Tėvas nG daugiau mylį pav. žmogų, nie protui, doros darbus va- ,iarbl beveik vieni mokyto-Tėvų. Ar tu netiki, kad 
yra manyje, o aa Tėvuje’' (Jo
no 14, 10).

JČibogiškos prigimties paka
rtojimas sudaro žmogiškų as
menį, dieviškos prigimties ka-f

negu gyvulį ir daugiau gyvu
lį, negu medį ar akmenį, nes 
tobulesnierns daiktams dau
giau yra gėrybių suteikęs. 

Kadangi tobuliausias daik-
rtojimas sudaro dieviškų as- tas yra pati Dievo prigimtis,
menį su tuo skirtumu, kad 
dieviški asmenys negalį atsi
traukt vienas nuo kito, kaip 
kad atsitraukia vienas nuo *ki-

todėl Dievas’ ir -myli jų taip, 
kaip jį yra verta, o verta ne
pabaigtai didelės meilės, to

to žmogiški asmenys, todėl le, kurių gali turėt vienas Die- 
žmogiškoje prigimtyje tiek y- vas.

liui, nors visuose veikia ir pro Jai 
tas ir valia. '

Panašiai darosi ir Dievuje, 
todėl pirmajam asmeniui pri- 
skaitome pasaulio sutvėrimų, 
antrajam atpirkimų surištų su 
įsikūnijimu, trečiajam apšvie
timų, nors visuose tuose dar
buose iš vien veikė visi trys

Valdybon išrinkti: kun. 
Krupavičius, mokytojai Nar- 
jauskas ir Mikonis. Rev. kom,: 
mokytojai Jurgelevičius, Peč- 
kaitis ir Andriušis

dėl ir myli jų nepabaigta mei- asmenys.
Mokslas apie Švenč. Trejy

bę yra be galo svarbus visam

Kiekvieno kataliko turi bū
ti didžiausias rūpestis, kad bū 
tų stipri katalikiška spauda, 
kad ji pasiektų visus tikin
čiuosius ir kad nekatalikiško
ji spauda būtų lf mesta iŠ ka
taliku tarpo,

Parašė dr. jur. ir med. G. R. Kreitneris 
Išvertė Jonas Labanauskas

Už Kinijos Pečių 
Stovi Maskva

(Tęsinys) 4
Jis buvo gabenamas Į Šanchajų; laike 

kelionės laivu pasirodė įlarlinas išbėri- 

L" Bias, pamažu tai pasidalė liūdna tikreny- 
pulk. Bancris buvo užkrėstas tikrais

raupais.
Nežiūrint rūpestingo slaugymo ir vo

kiečių gydytojų rūpinimosi, po didelių 
įskausmų Idilin e įniro nno šios ligos 1929 
ia. -gegužės 6 <1.

Žuvo vienintelis rimtas bandymas at- 
!*’’«tfttyti Kimių!

Generalinio Stnbo pulk. Dr. M. Bauę- 

3rib asmeny kinų tndta neteko garbingo 
*Ues«irs savo draugo, didelių gabumų vy 
Tt>, kinis, gnl būt, tikrai būtų galėjęs ūt- 
veeti Kiliiju I imnių Gurbo jAm.

Tim Iniku jvvko skilimas turp karo 

ir milinės valdžios

Mililaiisfai. ni'ko nežiūrėdami, pir
so ginklus, amunicijų, m-Giirėdami pada 

rytų ttutarimų, ir tolinu rekrutavo trupes,

įsteigė savo teismus ir karo policijų; pa
sinaudoję savo fizine jėga, vykdė diktato
rių valdžių civilinėse įstaigose ir gyven
tojuose:

Kas pasipriešindavo, nepildė jų nu
rodymų, nemokėjo uždėtos piniginės kon
tribucijos ar kitų mokesčių, tas buvo su
imamas kaip “rcakcijonierius”, nužudo
mas arba uždaromas kulėjiman.

Šalia karo valdžios esančiai civilinei 
valdžiai piniginės priemonės buvo aprėž
tos tr atimtu iš jos įtaka vidaus j>oliti- 
koje.

Prie to dar prisidėjo anarchija jos 
pačios įstaigose.

Nankine priviso jaunų iš užsienio grį
žusių kiniečių. Savo negilias teoretines 
žinias ir štokų bet kokio praktinio išty
rimo jie manė padidinsiu savo nesveiku 
pasididžiavimu ir jsivaitjdaviniu. Užsienio 
spauda maitino stačiai psiehofMitoInginį 
šių jaunuolių įsivaizdavimų; ji juos vadi- 

' gerai žinomais specijalistnis. knrieno
savo įgautų pųtyrinių užsieny Stengiasi 
panaudoti savo tautos gerovei”.

ridinių šaltinių, kurio mokyklose jis bu
vo studijavęs, ir leido viešumon kiniečių 
kultūrai visai svetimus nurašytus Meksi
kos, Prancūzijos, Anglijos, Amerikos, Vo
kietijos įstatymus!

Iš dalies tai buvo nei>avojingas pasi
tenkinimas, kuris neteikė šaliai didesnių 
skriaudų, nes už savo veikimo ribų nie
kas nesirūpino tuo, kų ten kitas daro. 
Kiekvienas popiery valdė taip, kaip jis 
norėjo ir kiek siekė civilinės vuJdžios ga
liu — iki miesto vartų, — čia jau viskas 
baigėsi! Provincijų valdžios neprisiėmė 
jokių Nankino valdovų parašytų įstaty
mų.

Tik viename punkte jie visi sutarė: 
laikymosi užsieniečių atžvilgiu.

Švietimo tniiristeris patvirtintas •“ mo
derniškas pirmosioms klasėms vadovėlis” 
buvo įvestas visose provincijose. Tame va 
dovčly yra imtai pi ritas prieš svetimšalius 
nukreiptas pirmojo $Sun. Yat Keno — Bo
rodino principo aiškinimas, kuriuo kelia
ma be .jokių ribų svakimšalių neaiiykantn 
ir panieka, boikotas. laikomas geriausiu

Prauidė.fo masinė įstatymų gamyba, j ginklu prieš užsi»m»eČins ir neapykanta 
kuri visai nepaisė nei krašto istorinės evo- Į keliama tokiais paveikslais, kurie vaiz- 
liucijos, nei moralės, nei gyventojų pa- į duoja vokiečių ir anglų pirklius kaip kinų 
pročių. Kiekvienas sėmė iš to krašto ju- j tautos apgavikiškus išnaudotojus! Vofcie-

čiai turėtų suprasti, kad kuomintango pa- , fabrikuose ir dirbtuvėse savo skyrius ir 
žiūra į juos yra lygiai tokia, kaip ir į * streiko komitetas, vėl atgaivino raudonų- 
kitas tautas. x J jų bendrovių sąjungų ir energingai paėmė

Tokia pat anarchija kaip civilinėje - į savo rankas komunistinę kiniečių jau- 
adminlstracijoje buvo ir partijos organi- f nimo organizacijų. ' ,
zacijoje, kurios aparatas tiek viduje, tiek 
užsieny buvo hipertrofiškas ir kurios pro
paganda tiek pirma buvo, tiek ir dabar 
yra varoma valstybės pinigais.

Dešinysis kuomintango sparnus stip-, a ■
riai paėmė į savo rankas Nankine partijos 
vadovybę ir tada inusidėjo vienų prieš 
kitus intrygos.

Kai kuriuose provincijų didžiuosiuose 
miestuose ir valsčių miesteliuose, kur bu
vo sudaryti kuomintango skyriai, buvo 
pašalinta Nankino klikų įtaka. Ten me
tėsi radikalūs įvairių kairiųjų frakcijų 
nariai, nuo 18 iki 25 metų amžiaus jau
nuoliai; jie skverbėsi taįp pat į naujai 
pagal bolševikų sistemų suorganizuotas 
darbininkų ir kitokias draugijas ir į 
“valstybinį” socijalinį partijos biurų, į 
naujai įsteigtas ginčams tarp idarbininkų 
ir darbdavių likviduoti įstaigas.

Darbininkai ir tarnautojai buvo su- 
rudikalinti visais atžvilgiais. Be to, 1928 
m. gale bolševikai vėl atgavo savo pozi
cijas Kinijos pramonės centruose, įkūrė

Tad kairysis sparnas — jei jis norė
jo išlaikyti savo pozicijas — buvo pri
verstas griebtis radikalios klasių kovos 
politikos. Skyrių vadovybės ragino savo 
narius streikuoti. Jų valdomos valsčių 
miestelių kuomintango grupės jmhrikė 
streikuojančių partijų, ir jų rankose esan
tieji valstybiniai socijaliniai biurai vertė 
įmonininkits išpildyti darbininkų reikala
vimus. Be to, buvo prieita prie tokio ab
surdiško dėsnio, kad turėjo būti paten
kinta netik galybė streikuojančių darbi
ninkų reikalavimų, bet taip pat turėjo 
būti sumokėta darbininkams algų už visų 
streiko laikų.

Tokia katastrofinga politika buvo su
naikintos senosios pramonės įmonės ir vi
siškai atimtas noras steigti naujas.

Pasirodė nedarbo šmėkla. Bolševiz
mus turėjo medžiagos savo naujai agi
tacijai.

(Daugiau bus)

J Li.-^a-.-------



šarlatanai bei Apgavikai
Rado DR. P. Z. ZALATORIS, gydytojas ir chirurgas

Chicago, III.
(Užbaiga) t goniui kreiptis į teisingesnes

T. . . x x. „ .-'klinikas bei ligonines, kur to-
Kad atsikratyti ligonio su iš >,. . ,
tuštintomis kišenėmis, jie pa
galiau pradeda jj bauginti, 
kad jo sveikatai jau yra rim
tas pavojus ir kad tolesniam
laikui .pasilikti ant vietos jau. . v 

, , ;. ,, , . v pro šarlatanu nei “bloferių”,
nebegalima. Mes tavęs toliau C _x t v .*_____
gydyti nebenorime, nes tų

kiam ligoniui suteikiama rei
kalinga medikalė pagalba už 
prieinamą mokestį.

Susirgus kokia nors liga y- 
pavojns kreiptista 'didelis

New Yorko miesto; tolumas 
tarp šių dviejų Hudsono upe 
yra 132 mylios. Tai bent len
ktynėm! Iš 66, kurie pradėjb 
nuo Albany miesto, tiktai 18 
baigė. Tarp jų buvo ir Jurgis 
Plungis, binden, N. J., kuriam 
teko dešimtoji vieta. Jam ta
čiau teko pirma vieta — 
“Class B Amateur.” Jam su 
savo laiveliu (motor-boat) 
“Dragon IT” nuplaukti ėmė 
penketą valandų.

1931 m. Čem pi jonas, ir jonas 

Doda,- iš Haverhill, Mass.

Vainikų Dienoje, geg. 30 d., 
Indianapolis, Ind. įvyksta di
delės automobilių lenktynės. 
Tai yra vienas iš didžiausių 
sporto įvykių Amerikoje
kaą met pritraukia arti 100, 
000 žrtionių.

NORIMA KAUNO DARBI
NINKUS DARBU AP
RŪPINTI PROVINCI

JOJE

Širdies Menesiui
avė. 8IRDIES MĖNUO. Pa

rašė kun. Berliaus. Vertė By
rąs. Kaunas, 1928 m. pusi. 164.

ir

mfisų patarimų neišpildai ir 
pats neužsilaikai taip, kaip 
mes tau buvome sakę užsilai
kyti bei daryti. Reiškia, vis
kas mūsų jau užbaigta su ta
vimi.

Ligonis, išgirdęs tokius žo
džius nuo šarlatanų, kuogrei- 
eiausiai kreipiasi prie lietuvio 

, < gydytojo ir prašo jo, kad jis

nes stebuklingi bei apgavingi 
jų prižadėjimai ligonį pilnai 
ir greitai išgydyti yra niekas 
kitas, kaip tik 'tuščias burbu
las. Jų garantavimai padary
ti ligonį sveiku vra grynas 
“humbugas;” todėl jų gra
žiems žodžiams bei skelbi
mams niekuomet negalima ti
kėti. Šitaip, sąžiningas gydy-

Beisbole yra tokių žaidikų, 
kurie baigę kolegiją stojo į 
profesijonalų eiles ir Sulaukė 
labai didelio pasisekimo. Pav., 
Inu Gelirig, Columbia; Jurgis 
Sisler, Miehigan; Pranas Fri- 
sch, Fordham; Haroldas Schu- 
maclier, St. Tiawrence ir ‘Blo-Į 
ndy’ Ryan, Holy Cross. Yra

Karolius Požėla (Kari Po- 
jello), gabus lietuvis ristikas, 
po daugelio pasisekimų Fnro- 
-poje, ypač, laimėjimą sunkiojo 
svorio Europos čempijohatą,

Paskutiniaisiais melais, Kau
ne einant smarkiai statybai, 
daug darbininkų į Kauną pri
važiavo iš visų Lietuvos kai
mų. Jie, susigundę sezoniniais 
miesto uždarbiais, metė savo 
įprastą darbą žemės ūkiuose, 
nutraukė ryšius su savo gim
tine, kai tuo tarpu gerieji už

grįžo šiuo laiku į Ameriką. darbiai mieste buvo tfumpa
Požėla por nidįji Kara bu-. Inikini- JaU 'vsanfc
... . _ pačiame statvbos darbymety-vo kareiviu rusų kariuomene- * .
xr . . ,. , .. je, kai kurie darbininkai ne-je. \ra laimėjęs du eempijo- ,

. ... . .galėjo Kaune susirasti darbo,natų rusams Olimpijadose, m- * ....
o atėjus rudeniui ir žiemai,

tojas panašių prižadėjimų nie; keletas ir kitų, būtent Gebi-
KYuviuju ii pi any ju, nau |i« *
jį gelbėtu Ligonis I vu teisiu- ,kuomet l*S*>niui neduos, nes . „įger, Stephenson ir Cochrane. 
™a.^ LrXTwdJ,a ^ >>.»*»*,“ “““ Tačiau H,k mažas skaičius tu-

darvti neleis.lintis gydytojui,, kad jis ne- 
včia patekęs į šarlatanų rąn- 

kas, visai nieko apie juos ne
žinodamas; ir tik dabar jam . , x . - .paaiškėję, kad tokie Sarlata-’S‘" «5'dytojo’ nes 

. . ... . gydytojas visuomet pirmiaunai is jo visus dolerius pnga- *
vingu būdu išviliojo, prižadė
dami jį pilnai išgydyti. Tai

Taigi, nežiūrint kokia liga
ri tokios laimės, kiti. gi varg
sta ne * į savą viėtą patekę.

ligonis nesirgtų, jis visuomet i Visgi, patraukimas į beisbolą, 

privalo kreiptis prie patyru- kad tapus jo žvaigžde, Ame
rikos jaunuoliams yra beveik 
natūralūs reiškinys. Tačiau

taip ligonis teisinasi gydyto-
. . T x., , , . , . 1 Jei gydytojas suras, kad ligo-jui. Ir tik dabar toks ligoms . . . .! ,

v. , , , . . , , .. nitu reikia operacijos, tai Jispnsipažjsta gydytojui, kad jis x . <x. . ;
i patars jam eiti i ligonine ir

padaręs dalelę klaidą eida- ., . ... . .
. v , . . . , _ pasiduoti operacijai, o jei o-

mas prie šarlatanų ir tuo bu-l ... ... ...

šia ligonį nuodugniai išegza- • daugelis .tampa apvilti savo 
minuos ir suradęs jo ligą pa-j svajonėmis, 
tars jam kas reikia daryti, i ________

du prisidaręs nemažai sau ža
los, nes toks jų raugalas ne 
tik kad nieko jam negelbėjo, 
bet dar jį padarė didesniu li
goniu. Be to, tokie šarlatanai 
išvilioję iš jo visus jo dole
rius, kitais žodžiais, jie pada
rę jį “broke,” ir dar taip 
“broke,” kad nebelikę nei 
vieno dolerio gyduolėms nusi 
pirkti bei gydytojui užsimo
kėti už jo teisingą gydymą.

Gydytojas, matydamas ne
laimingą ligonį blogoje padė
tyje, pasigaili jo ir suteikia 
jam reikalingą medikalę pa- 
gelbą. Pagaliau gydytojas 
duoda ligoniui teisingus pa
tarimus kaslink jo ligos bei 
jos gydymo. Jei gydytojui no

Dabartiniu laiku žymiausią 
vietą sporte užima golfo žai
dimas, nes šiuo metu įvyksta 
visos didelės rungtynės įvai
riems čempijonams laimėti.

Šį mėnesį buvo British A- 
mateur čempijonatų rungty
nės. Rungtynėse dalyvavo ir 
Jonas Gudmanas, gabus lietu
vis golfininkas iš Omaha, Ne- 
braska, kuris rungtynes pra
laimėjo.

i temacijonalinį čempijonatą 
, Harbine (Mandžiūrijoj) ir tu
rėjęs daug pasisekimo Yoko- 
hamos mieste prieš japonus.

, Jis yra meistras japonų ypa
tingo stiliaus ritime, būtent 
vadiname Jiu jJitsu. Šis sti
lius reikalauja labai gudraus, 
sumanaus ir miklaus vyro. Jis 
yra tiek pasiekęs tobulumo 
šioje srityje, kad niekas iš 
Amerikos geresnių ristikų ne
nori su juomi imtis. Tai yra 
įrodyta faktu, kad jis nėra 
nei progos gavęs grumtis su 
čempionais.

peracijos nereikia, tai jis pa
tars jam kokiais vaistais gy
dytis. Be to, jeigu ligonio li
ga būtų neaiški, sunkiai su
prantama, tai patyręs gydy
tojas tuojau tokį ligonį pa
siųs į Rentgeno paveikslų de
partamentą, kad ten jam būtų 
nutraukta Rentgeno paveiks
lai. Gi gydytojas turėdamas 
tokius paveikslus jau leng-; Birželio 7, d. prasideda Ju- 
viau galės nustatyti ligos di- ngtinių Valstijų open golfo 
jagnozę ir, suprantama, tuo- čempijonato rungtynės. Jos
met jis suteiks geresnę pagal
bą ligoniui.

Baigdamas, noriu pastebėti, 
kad šarlataniškos bonkos pa- 
gelba atgauti sveikatos nie
kad negalima. Žmonės kreip- 
damies prie šarlatanų ne vien

galima kai kurio ligonio gy-Įtik ką savo ligą užilgina, bet 
(lyti, tai jis pataria tokiam Ii- dar savo kišenes ištuština.

SPORTAS
Prieš kelias savaites Worce- metiką, Danielių Balavičių. 

ster Polytecbnic Institutas bu Daug pasižymėjo jisai tos 
vo suruošęs dideles rungtynes kolegijos laimėjime prieš Wo- 
bėgimo, metimo ir šokimo rcester Polytecbnic Inst.
(track meet), į kuriai buvo’ -------------
pakviestos Massachusetts vai. į Gegužės 13 d. įvyko ypatin- 
aukštesnėsės mokyklos. Rung- gos rungtynės Hudsono upės 
Įtynėse pirmą vietą laimėjo mo, vandenyse. Buvo tai motoro 
tykia iš Lawrence. Prie šio varomų laivelių maratonas — 
laimėjimo daug prisidėjo Rai- lenktynės, kurios prasidėjo A- 
mundas Marsėlis, kuris laimė- Ibany mieste ir baigėsi prie 
jo pirmą vietą viename bėgi
me.

Gegužės 5 d. Bostone įvyko Į 
10 mylių bėgimas. Bėgimas 
buvo slinkus, kadangi kelias 
ėjo per patį miestą — jo gat
vėmis. Tačiau bėgikai to ne
paisė. Bėgimą laimėjo Jonas 
Simkonis, iš Woreesteric.

Kių metų Kentucky Derby 
laimėtojas yra Cavalcade. ftios 
arklių lenktynės yra vienos iš 
svarbiausių įvykusių Jungti
nės© Valstybėse.

Massachusetts Agricultural J 
Kolegija turi lietuvį beisbolo Į

si rasti kaimuose, ypač, kai 
daugelio vietų ūkininkai skun-' 
džiasi, kad jiems darbininkų 
stinga ir negali jų gauti.

Padėti bedarbiams provinci
joje susirasti darbo, o ūkiniu-i i • r i v • lRa,na 85c 
kams lengviau gauti darbini- . _
„ku, Kauno nuėsto savivahlv MASTYMAI APIE 4VC. 

bė praplčtft darbo biržos vrf. •_*»»

kimą; kartu savivaldybė kvie
tė visus, neturinčius pastove
snio darbo darbininkus, regi*
truotis biržoje, o ūkininkams 
reikės ten juos susirasti ir 
dėl samdymo sąlygų patiems«
susitarti.

PAGIMDĖ PENKIAS 

MERGAITES

CORBEIL, Ont., Kanada, 
geg. 29. — Už poros mylių nuo 
čia ūkininko Dionne žmona, 

tūkstančiai darbininkų liko be Į 24 m. amž., pagimdė net pen- 
nždarbių. Jie su šeimomis at-l^ias mergaites.
sidūrė dideliame skurde. 

Kauno miesto savivaldybė,
visus Kaune gyvenančius ir 
n|jturinčius pastovaus darbo

Ši pora ir be to turi jau 
penkis vaikus, kurių Ivyriau- 
siasis yra 7 metų amž.

Gimusios penkinukės, kaip

S. J. VęrtS kun.,J. Vaišnorą, 
M. I. C. Marijampolė, 1931 nu
pusi. 208. Kaina 35c.

ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES 

INTRONIZACIJA. Parašė ku
nigas J. Vaitkevičius, M. I. C., 

D. I)., Chicago, 1929 m., pusi. 
92. Audeklo aptaisais 30c.

6VC. JĖZAUS ŠIRDIES 

TROŠKIMAI. Parašė kun. Pr. 
J. Vaitukaitis, Chieągo, 1933 
i»m- pūsi. 32. Kaina 10c.
Kf.ina 50c.

darbininkus įspėjo, kad vic- pranešta yra nepaprastai ma- 
Šieji darbai artimiausioje a- ’ žoa, bet normalios, 
teitvje bns likviduojami, o a-* Gydytojas pakvietė katali- 
teinančią žiemą,^lėl lėšų sto- kų kunigą, kurs visas apkrik- 
kos, bedarbių, ypač atvykusių Sti jo.
iš kaimų, šelpti nenumatoma. Med^ai istorikai sako, kad
Dėl viso to Kauno miesto sa
vivaldybė darbininkams, nepa
sirūpinusiems pastovaus dar
bo Kaune, labai rekomenduoja

tai labai retas tos rūšies įvy
kis. Per pereitus 500 metų 
įregistruota vos 30 tos rūšies

nlelėjl-

libėrim&la, spuogais 
negerumais. Tik

gauk gydanti antiseptika Žemo— 
•suima Aptlekoae. 86c.,
11.00.

Neseniai sugrįžęs į Ameriką,1 sau pragyvenimo šaltinius su- 
tuojau ieškojo rungtynių. Iki 
šiol grūmėsi tiktai Worceste- 
ry, kur visi mėgėjai tuojau 
pradėjo jį sekti, ir Bostone.

pe: — Rudolfas Dusek nuga 
Įėjo Juozą Kom Ar geg. 7 d. 
Billy Bartush pralaimėjo Gus

įvykių
kus.

pagimdyti penkinu-

VYRAI — ATYDA!

5tal yra specialia pranešimas, kurie
bus Jdofnus kiekvienam vyrui, kurie 
pasiekė •‘viduramži’’ ir Jaučia reika
lingumą tam tikro galvlnandi’o T0NI-

Geg. 9 d. nugalėjo Abraomą Sonenbergiu geg. 9 d., o sn ^ameK'kuHe'dė/’k^ioe“£?» pdX 
Rlothbergą; geg. 16 d. suIam-įBuH Martinu geg. 18 d. baigė p^ndėnoj^žeisak^

dė lenką Juozą Narockį ir ge
gužės 1& d. Borisą Demetrof- 
fą.

Kiti rezultatai ristikų tar-

lygiomis. Juozas Kujot, kuris! 
Worcesterio laikraščių vadi-1 Nusa-fone
namas lietuviu, pralaimėjo į tiesiog nuo dlstrVbutorlų. SJ Gydyto-1 -Jaus preekripclja dabar parduodama 

visose vaistinyčiose. Vienas Doleris 
už mėnesio treatmentą — būkite sa- 

Mikas T. Jodka (L. K.) I vlmi gaukite buteli ėiandiea — nmn.

Jonui Malmbergui geg. 16 d.

žemo
FOR SKIN iRPlTATlONS

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thle te a Fatnooe Vivanl Sėt and in- 
rlodee face powder, f 1.00; Rouse, 70a, 
Tlasue Cream 11.00, Depllatory *1.00, 
Farlal Astrlngent *1.70, Bath Salt 1.00, 
Tęllet IVater »1.«. P«rf.m« »».7O. Brll- 
llentlne 71c, 8kla Vhttener 70c. Tote! 
Velse tlJ.OO Spedel prlce. »1.»7 for all 
ten plecee to Introdnoe this line.

VardM ....................................
▲drąsu ...........................
Siunčiamo per p*M« COD

Pinigai gražinami, Je* - 
nepatenkintas.

Tek

įvyks Merion Cricket klūbo 
aikštėje, Ardmore, Pa. Čionais 
Jonas Gudmanas, pereitų me
tų čempijonas, turės apginti 
savo karūną.

Į šias rungtynes buvo įsi
rašę 1,063 asmenys. Iš tų 36 
automatiškai kvalifikavo dėl 
žaidimų, arba dėl to, kad jie 
esą nariai Walker Cup rate
lio, arba dėl jų pasižymėjimų 
“open” rungtynėse pereitais 
metais. Iš kilų 1,027 likusių, 
įvairiuose miestuose buvo žai
dimai — eliminacijos, kad iš
sprendus, kurie gaus likusias 
114 vietas. Reiškia, iš viso 
150 golfininkų ims dalyvumo 
rungtynėse Ardmore, Pa. “o- 
pen” Čempijonatui laimėti. 
Tarp kitų, kurie gavo vietas, 
yra ir Jonas Gudmanas, čem
pijonas; Vincas Burkauskas 
(Billy Burke) iš Clevelando,

NAUDOKIS PAGELBA IŠGANYMUI
Parsitrauk Tris Knygas

Vedančias Tobulybės Keliu
Parašė Kun. dr. KAZ. MATULAITIS. M. I. C.

I knvga:
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo 

aptaisais $1.25.
II knyga:

SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, pusi. 269, audeklo ap
taisais $1.25. <

III knyga:
DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie

loms; pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.
Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00 

Čia nuplėšk

Gerb. ‘'Draugo” Administracijai:
Siunčiu Jums 8................. už kuriuos atsiųskite knygas:

'KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, audeklo aptaisais. 81 25 
8IE1Z1S TAKAI TOBITLYPft.V, audeklo aptaisais, 81.25 
DORYBĖS, audeklo* aptaisais 81.25.

Arba: Siunčiu 88.00 už kuriuos prislijsklte visus Irls KT’N. K. MA
TULAIČIO knygas, audeklo aptaisais.

Mano adresas

Vardas. Pavardė ...............................................................................................

................. .......................... ................................. Street

I
........ - - - - ■ * --

KARAS! 20-to amžiaus KARAS ant žemės, ore, jūrose.

Durtuvų grumtynės, nuodingi garai, lėktuvų paAovimas, artilerijos 
griausmai. Žmonių sprogdinimas Ir kitos karo baisybės aprašyta W. 
T. SCANLOirO paradytoje Ir I-Ja, premija Amerikoje apdovanotoje 
karo apysakoje

“DIEVE, pasigailė:‘ DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ/’

(GOD, HAVE MERCY OW 1'8!)
400 pinti. Gražūn. tviVtl apdarai, Kaina tik dl.8.1, bu persiuntimu 

|1A6. Reikalaukite: “Draugan", 2834 So. Oakley Avė., Chicago, IU.

IN OUR OFFICE i
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, i* -n- DRAUGAS
Ketvirta lienis_ M t

PrnSBURGH'OUETUymŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuviu Žinios 
P. O. B’ox 542, Bridgeville, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carsoh Street, S. S. Pittsburgh, Pa.

* Telephone Hemlock 2204

lęPliniNfid^ lvo kuriai jos atsida- parapijonų atmintyje. Dvi.de-
jurUUInvUtf JdMUIM v€ ypatiugai giobai. Dabar iš šimts įlevyių vaikučiai priėmė 

viso sodaliečių jnergaičių yra ( pirmųjų Šv. Komunijų. Visos 
apie 125. Gaila, kad daug jų apeigos buvo labai įspūdingos,

B B • I L.r’..«w Kl 1 nei
Gegužės

AR MAN BOT VIENUOLE?
SUSITAIKYMAS SU DIE

VO VALIA

pradėta įsigalėti paprotys pa-
Kribtaus valia. Ji gali pasi- S“rbti ®v- lbnel« P« <ik‘ 
rinkti savo darbų ir savano
riai jį atlikti. Ji nėra pada
riusi įžado, kuris negali būti 
atšauktas ir kuris aiškiai jai 
pažymi Dievo valių! Dirbda
ma darbus iš Dievo meilės ji

Bridgeville, Pa.
m,nuo \ra puskirtas ypatin-, dar nepriklauso tokiai garbi-', .Kun. M. J. Kazėnas, su tar- 
gai Marijos garbei. I ei fų'ngai draugijai. Toms iškilmė- j nautojais pasitiko vaikučius 
mėnesį visose katalikų bąžnv- Jns gįenie^ nepaprastai gražiai bažnyčios prieangyje ir atly
dose esti gegužinės pamaldos. Į bažnyčia.buvo išpuošta gyvo-
Paskutiniu «laiku vis plačiau į nds gėlėlpis> kurias sodietės

ras apeigas, vadinamas Crow- 
ning of the May Queen.

nupirko, o seserys Pranciškie
tės sutvarkė. Begalo gražiai 
atrodė žydinčios vyšnios ir o- 
bels, kurias paskolino Mr.

la nepaprasta iškilmė P®s Halių iš savo rakandų krau
mus įvyko gegužė* 27 d., ket
virtų vai. popiet. Parapijos 
sodaliųtės ir mažytės mergai-(Tęsinys)

Jei mūsų aukščiausias tiks-!duoda Jwn ne savo valių, n'e1baltom sukaeiėm ir gyvom 
las yra susitaikymas su Dievo save, bet tik tuos darbus. Mū-! P“«papSusi0s, giedoda-
valiu, nieks negali taip jiasie-| 5ų seni šventieji gerai paša- “ros šventas giesmes, ii para

tuvės.
Iškilmės įvyko vakare 7,;30 

Sugaudus varpaųis, mergaitės, 
apsupusios savo karalaitę, Ele 
nų Sviežikaitę atlydėjo į baž

dėjo į bažnyčios priekį. Mi
šias laikė pats klebonas. Per 
Mišias tai djvirai pritaikintų 
pamokslų pasakė gerb. kun. 
J. V. Skripkus, Seserų Pran- 
ciškiečių kapelionas.

Prieš Komunijų garsiai vi-

GERIAU VĖLAI, NEGU 
NIEKAD

HomesV-ud, Pa. Šiemet

Komunija. Kaip ir visados su 
dideliu uolumu, nors jau sirg
damas, skubinos į sakyklų, 
kad prabilus į mylimųsias sie
las. Taį buvo paskutinis jo 
pamokslas. Šiame pamoksleJlomesteade buvo nepaprastų r , . • .. . .... ,,... . . . .. ... mokino ypatingai mylėti Ihe-įvykių. Pirunausis ir didžiau-l . . .. ,. . .. va, tėvynę ir artimų. Jo passis smūgis parapijonams ne

kti tų tikslų, kaip vienupU,
Ji yra padariusi įžadų, kuris 
amžinai sujungia jos valių su 
Kristaus valia; vykdo regulas 
ir vyresniųjų įsakymus vien Vaisius/bet net ir patį medį
tik dėl to, kad Kristus, kalbė- 1 «-«---- = ~
damas apitz bažnyčių, kuri duo

kė, jog moteriškė, gyvenanti 
pasauly, duosniai duoda Die-

pijos salės atėjo porom prie 
parengto lauke altoriaus. Jas

kutinieji žodžiai sakykloje bu
vo: “Gerasis Piemuo priglaus 
visus, kurie dažnai ir vertai 
eis prie Šv. Sakramentų’’. Pi
rmoji Komunija buvo bal. 15 
d. Manome, kad tie vaikhčZi 
ikį mirties atsimins tų dienų; 
iki mirties skambės jų ausyse

., , ... 7 a. a. kun. Cepananio žodžiai,daug pasidarbavo šioj parapi
joj. įsteigė parapijų, pastatė

tekus , didžiai gerb. klebono 
kun. Cepananio. Nors jau ne- 
sykį buvo rašyta, bet vertėtų 
dar nors trumpai pakartoti, i 

Jeigu norėčiau visa aprašyti 
velionio gyveninių, stoka man

si sukalbėjo kelias maldeles, būtų minčių ir išsireiškimų a- 
Taip iškaltai ir širdingai ta- pie jo. darbuotę. Per 33 metus 
rė žodelius, kad net kai ku
riems ašara pasirodė akyse.
Maldoms pasibaigus, dvylikaf bažnyčių, įsteigė mokyklų, pa 

nyčių giedodamos šventas gie gražiai jiasipuošusių mergelių rūpino mokytojas seseles Pra-
smes. Paskui buvo pašventin- ■ poromis vedė prie altoriaus 
tas gėlių vainikas, kurį kara-1 Tuo laiku visiems prisiminė

vui vaisius nuo medžių; vie- 'š8 un*£a*- '• . | laite uždėjo ant!Panelės Švč. pirmos Šv. Komunijos diena
nuolė - gi duoda Dievui netik • Learmg ir . uigutn. aI, sta(Uios galvos, o paskuį^ten Po Komunijos vėl garsiai at-
vaisius* bet net ir patį medį 111 avnno aPe,Sas 1 ° Ą’e'ipat prįe to altorėlio Panelės* lr»l ha in ,n«idq< -
— nuo šaknų''iki viršutinės ^n*s klebonas. Po gražių pi a- $yY |ygįa prirengto, at
v , yt. , . kalbėlių ~ pasiaukojimo Ma-'sakos. Vienuole ir jos darbai “ L _

“kad Jėzus juos labai numy
lėjo šioj dienoj ir kad norėtų 
daugiau prakalbėti, 'bet esųs 
per silppas tų norų išpildyti.” 
Visi matė, kad troško dar dau 
giau kalbėti i savo mylimu: 
parapijomis, bet jau nebegalė
jo. Apleido, sakyklų ir nuėjo ' 
pats vienas į zokristijų. Tej^ 
atsisėdęs .apalpo ir jau daį 
giau nebekalbėjo. Galima saJ 
kyti bažnyčioje mirė, nes par
neštas į namus nieko nebesu
prato.

Mirus gerb. klebonui, trum
pam laikui vyskupas buvo pa-

(Tųsa 5 pusi.)

nciškietes, kurios čionai sek 
mingai darbuojas. Be to ne
mažai įsteigė visokių dr-jų. 
Negaliu surasti žodžių apsa
kymui jo darbuotės. Todėl 
Dievas leido jam ir taip šve
ntai numirti prie savo, kuni
giško darbo, kurį taipgi labai 
mylėjo, ištikimai taraavp, pa
vyzdingai pavestąsias sielas 
ganė. Ir taip baigė savo gy
venimų.

Buvo vaikučių pirmoji Šv.

. .... „ Po Mišių buvo įrašomi ikalbėjo “Pasiaukojimų Pane- y. ... * ..
,, t, , skaphenus. kiekvienas vaiku-. . lei Sv. Marijai . Po to sekė!.. l , ... ... Tr,cesionale tvarka suėjo i baž- ... .. ,, <*, - ■ •• j tis gavo ir pj medalikėiĮ. kle.. . - * - litanija Paneles Švc. ir prie-',

nyčių. Čia atgiedama Magni-1 . ___ ______ iškilmei )onas

rijai aktų, visi dalyviai plb-da joms šių valdžių, sakė:
“Kas jūs klauso, rManęs klau
so”. Regulos ar perdėtinės ba-! V1S* Wl J°S anumas Pne. nvčių. Čia atgiedama Magn 
Įsas, yra tai Dievo halsas. TailŠV* yakramento lr lengvumas' fįcat> Panelės Švenčiausios li
gi nuo suskambinimo rytmeti
nio varpelio iki naktinio po
ilsio, viskų, kų tik vienuolė

priguli prie Dievo.
Visa tai ir jos artumas prie

dvasiškų lavinimų, yra tai vi- , tanija, duoimas palaimini- 
ršgamtiška pusė jos linksmy- nias Sakramentu ir paša 
bės, bet toji įinksmyljė yra koma du pamokslai. Kaip vi- 

daro, yra tai valia Dievo. Ar “‘P neišvengiama, Jiaip kad' vada, kiro. J. Mumis, Sv. "Luko 

ji mokina filosofijos kolegijos ’ 3,el''arta8- kuris J™ vilšgam- klebonas, Bentleyville,
stadealus, ar abėcėle pradžios “Ska Pakinė nuodėmės. Prie Pa., suiavį visus savo iškal
mokykloj, ar ji piešia puikia Pn“ka“ykl"‘ d« ga-,ba ir mokėjimu švelniai pa-

mtiškų linksmybę, kuri įplau- liesti opiausias gyvenimo žaiz- 
kia jos gyveniman. Stoka rū- das. Kada šimtas jaunų mer 

ganių, pasirėdžiusių baltais,

mimas naujų narių 
pritaikintų pamokslų pasakė 
mūsų žymus misijonierius ge-

išdavė Pirmos Šventos 
Komunijoj paliudijimus.

Šia proga bažnyčia buve
rb. Tėvas Alfonsus, pasijoms- | labai gražiai papuošta. Už tai 
tas. Iškilmės bažnyčioje bai-i dėka Seserims Pranciškietėms

Madonų (Marijos paveikslų), 
ar šluosto kambaryj dulkes;
ar ji gieda koplyčioj dvasi, .'patinga Dievo apsau ....
pakeliantį “O Saiutaris”, ar ga Jos kuno. reikalalns, _kas’ i kaip shięgas rūbais, su gėlėm 
skuta virtuvėj bulves; ar ji ^^en’ laiku, seno amžiaus rankose, švelniais balsais gie- 

susilaukus; draugiškumas si- dodamos Marijos garbei gies-valdo didelį vienuolynų, ar
tarnauja prie stalo - visur mpatiškų sieh“ mokslas ir 
ir visuomet ji pildo Dievo va-! k”y8« dėl »>»-
lių. Žinojimas, jog viskų, kų 

"tik daro, yra vien tai, ko Die- 
vas nuo jos reika(puja, pripil- ba nu0 “""“‘I ir jai 
do j, neišpasakyta linksmybe., lnas xarSŠŲ 

Jei paimtiuuėm dievobaimi
ngiausių pasauly moteriškę,

mes sudaro tvarkingų eisenų, 
— tas reginys užgauna jauT- 

ksleivės, skaitymas gerų kny- J liausiąs žmogaus širdies sty
gų dėl vikraus proto; pagar- gas, sukfelia galvoje prakit 

niausiąs mintis ir norų susi-

gėsi palaiminimu su Šv. Sa
kramentu.

Paskui mokyklos svetainėje 
motinų pagarbai ir naujų na
rių pasveikinimui buvo sure
ngtas bankietas, kuriame da
lyvavo pamokslininkas ir kle
bonas. Čia sodaliečių pirmini
nkė Aleksandra Pociūtė pasa
kė įžanginę prakalbėlę ir pa
prašė klebonų, kad tartų po
rų žodžių. Šis gi, pasveikinęs 
mergaites, pakvietė Tėvų Al
fonsų šį-tų pasakyti. Priminė

ir Juozui Navickui, kuris joms 
pagelbėjo.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. rAFayefte 5067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer At«. setoll Kedate) 
▼«tiatidos: nuo 3 lkf 8 tbI. vakaro 

Seredomls lr nedėllomls pa«al 
sutarti

DR. A. P. GURSKIS

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos List Daktarų Draugijos Nariai

Te*. LAFayette 7560

OR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAI 

4140 Archer Avenue
▼al.; t—* lr 7—8 vai. vakare

Bes. 3136 W. 24th St.
Tet CAMal 04«5

Office Phone
PROspect 1V28

Rea. and Offloe v 
235» So. UuavilM-St. 

CANAL 0706

kuri visa savo stiprybe dirba 
dėl Dievo meilės, ji dar netu
ri to užtikrinimo, jog kiekvie
nas jos darbas susitaiko su

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1116 SO. 48lli CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

2147-4SO. HALSTED ST., CHICAGO 
I’aned, Sered. Ir SubaL 2—9 vai.

Dienotus Tel. LAFayette 3782 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 264$ W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9-vak. 

Nedėll’oje pagal sutartiDR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ.

eorner Sacramento

..... . x v- * i ' I mergaitėms,; kaip jos šiandienrūpinti tomis vertybėmis, ku-Į_  ° j r •

žipjni 
jQ

yt. , . , ... . . .i, ; gražiai yra ■ pasipuosusios gy-. Visa tai lengvai įeina vie-irias nei pnesas negali sunai- .. . .
• , , . !.. . • .. .Įvomis gražitųms gėlėmis, tai Inuoles gyveniman, taip natų-1 kinti, nei vagis pavogti, ° ’ <T

raliai, jog ji priima viskų, lyg! ugnis sudeginti...
kad viskas priklausytų jos gy
venimui. Rūtelė

(Daugiau bus)

LIETUVOS ĮVYKIŲ AT
GARSIAI ŠVEDIJOJE

STOKHOLMAS. — Sovie
tų pasiūlymas Vokietijai lai
duoti Pakaitės kraštų nepri
klausomybę, Sovietų diploma
tu pareiškimai spaudai tuo 
reikalu, iVokietijos atseisaky-

lymus Ženevoje, pastebėjo, 
kad Švedija, kaipo neutrali ša
lis, nori taikos, bet švedų tau
ta negali būti neutrali, kai kal
bama Baltijos klausimu. Jai 
ne vis vien, kas viešpataus 
Baltijoje: nacizmas ar bolše
vizmas.

Vokietininkų žygiai Klaipė- 
ypač .Jesueio nužudymas,

mas, Barthou kelionė į \ ar- švedų spaudos buvo ne mažiau 
guvų ir Lietuvos oremorandu- sensacingai paskelbti. Pažy
mas Latvijai ir Estijai švedų „lėtina, kad šiuo, kaip ir ki- 
spaudos akylai sekami. \ isos vokiečių lietuvių reika

lais, vokiečių infonnaeija ne
randa jokio atgarsio švedų

Bravo, mergaitės, už tokį 
įspūdingų Crowning of the 
May Queen surengimų. Džiau
gsmo ašaros riedėjo iš jūsų 
mamyčių akių, sekant tų ne 
paprastų reginį. Tėveliai su pa 
sididžiavimu žiūrėjo į jus ir' 
gaivino pagarbos jausmų sa 
vo dukrelėms. Kaip visada, 
daugiausiai (Urbo ir širdies į 
šį jiarengiinų įdėjo Elena ir 
Zofija Kaspueiūtės ir-Marga- 
reta Packevičiūtė. Gegužės ka
ralaitės garbė šįmet teko P. 
Bakūniūtei. V.

turi būti jų sielos papuoštos! 
dorybių gėlėmis skaisčios ne
suteptos. Pirmininkė padėko
jus kunigams svečiams, moti
nėlėms, draugėms ir visiems 
užbaigė šios įspūdingos die
nos iškilmes/ Narė

Vai.: nao 9 v. ryto iki 8 v. vak.

DR. VAITUSH, OPT.

Klebonijos fondas auga, 
kaip ant mielių. Praeitų sa 
vaitę įėjo apie pustrečio šim • 
to dolerių. Elei taip sparčiai Į SrT pa^nTu* 
augs, tai klebonas sakė, kad
apie rugsėjo mėnesį jau gali-! .n,\° ? Y-
ma bus pradėti statyti naujų 
klebonijų. Vyrai ir moterys,

LIETUVIS
Optometrfc"lly Akių Speclallslaa 
Palengvins aklų Įtempimų, kuris

«l1io-iPrieia*^ml *alvo’ skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 

i mo. skaudamą aklų karttj, atitaiso

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFI8O VALANDO8:

Nuo S Iki 4 lr nuo ( Iki t rtk. 
Nedėllomla ragei autartl 

Oflao telef. BOUlevard 7624 

Nantu Tci. I’ROspoct 1830

Office Tel. REPublic 7698
Res. Tel. GROvehlll 0817

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKQUETTE KOAD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

SOUTH SIDE
jauni ir seni pajudinkime že-

1 mę ir pastatykime mūsų ku
nigams naujų klebonijų! Ausis

NedSlioJ nuo 10 iki 12. Aklnfų k*l- 
nos per pusę pl*laus. kaip buvo pir
miaus. Dau kel v atsitikimu akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau 
kaip pirmiau.

4713 SOLTH ASHLAND AVB. 
Phone Rnnfevnrd 7iU4®

tais reikalais “Eltos” ir “Ta- 
sso” telegramos skelbiamos 
pinuose laikraščių vietose ir 
joms duodami ne tik stambūs, 
ln i; švedų nusistatymų rei
škiu i >a vadinimai.

Visi didieji švedų dienraš- 
< i. su oficiozu “Kocialdeino- 

1 kraten” priešakyje, pabrėžti
nai iškėlė vokiečių atsisakymų

spaudoje. Vddečių telegra- n,ių, įvyko dar kitos labai gra 
mos visiškai neskelbiamos, nes [žios ir įspūdingos iškilmės —

Sekmadienyj, geg. 27 d., be ; SV. KAZIMIERO MOKYK 
pirmosios šv. Komunijos iškil- Į LOS ŽINUTĖS

Iškilmingoji pirmos Komu-j

l’honc CANai 6122

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS 

ir prirenka akinius 
alaakomingal

Vrti.: nuo 10—3 v. p.p.
NedMoJe pagal nuturtj

2201 W. 22nd Cermak Rd.

TflL BOCIevard 7043

DR. G. Z. VEZEL’IS
DBNTIBTAB 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

▼•!.: noo t Iki S vakare
Berado] pagal sutarti

Tel. UAKal 0122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Oermak Road r
(Kampas Leavltt St.) x 

Valandoe: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

TeL CAMal 0337

ni jos diena ilgai pasaliks visų i
yra nustojusios pasitikėjimo. 1 
Taip pat nebetikima ir vokie
čių spauda. Jei anksčiau svo

mi vokiečių laikraščiais, pro- 
priimti Sovietu Įiiisiūlymų, nu- j'nkiškų straipsnių Klaipė«l..< 
l mi, kad tuo, esą, Vo- ‘ reikalais, tai šiandieti, daugu- 
kieti.ja jmsilieka laisvas ^T»n-išv»»dų koreapontlentų li

kus 1 l’nliiiltes kraštus. Lit vi- varius iš Berlyno, vokiečių

tai sodaliečių “Marijos Vaike
lių” apvainikavimas Panelės 
Švč. Marijos ir priėmimas nau 

dų laikraščių korespondentai | jų narių. Tose iškilmėse įsira- 
parašydavo iš Berlyno, pekda-, žė 24 rnergaitės ir pasižadėjo

būti ištikimomis Marijai Die

J V ZA I R Ū 8  D AKTAlAIt

novni ii rusų s pu ūdai •paskel
bia ■.okii-eiii atsisakymo agre- 

\ utį !’abalte|e. švedų spau 
• b,, ypač “Nya Dagligt Alle- 

difludu” -m i l i-mus laivėmis 
pastoji><•, kad tai gali baigtis 
nauju pasauliam karu. “So- 
ęia,l(leiu'»ki'at<‘ii" ženaVug ko-

spaudos halsų neliefcirdėti kar
tojant objektyvioje švedų spau 
(toje.

Apie Lietuvos tūeinoranda
mų Estijai ir Latvijai tarpu
savio Imiulradarbtavimui su
stiprinti pimirešė visi švedų

i t>|i' i • 

raš \ u e 

bigiolda ^*4

US bven Barkliiinl. i laikraščiai. Tačiau nuo ilgea-

rinys, susilaikoma, nors šve
dai risk) lnliei gyvų susidomė
jimų Lietuvos žygiu.

Lietuvos dabartinė politinė 
padėtis laikoma ne lengva, 1 
bet, kaip “Roeialdeinokraten” į 

nurodo, tarptautiskai žiūrint, , 
i ji žymiai geresnė už Latvijos! 
padėtį, nes latviai neturi jo- t 
kios kaip Lietuvos su Apgli-i 
ja, Prancūeija ir kitomis dėl' 
Klaipėdos krašto konvencijos, i

ta progų apie nu Į nių komentarų, kol dar neži- kuri yuulčtų laiduoti teritori- J 
. .. iudurno tu- u-

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S IuKob

CHICAOO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo M iki 13 w«l. ryt*. »uo S Iki 4 
r»L po platų lr nuo 7 Iki aal.
rnkaro. Nedėliotai* nuo 16 lkf U 
mla.ndn.1 dlen%. •

Telefonas MlDway 2880

Oflao T«l. VIClory 6661
Ros. T»L DRKiel 6161

DR. A. A. ROTH
Rumr Ovirtolat tr Chirurgu 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų k 
viaų chroniškų li<ų. 

Ofisas 3102 So. Halsted 81
Kampu >l»t Street

▼Alanrtoe: 2—4 popiet. 7-»*» ui rak
Medėlfomla lr lten4e4ienUls 16-»H

PROspect 6438

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1831 SOUTH HALSTED STRESa

■eaddeocija ieoo Ho. Arteetew tava 
Valandoe: 11 ryto iki 4 popiet

« lkf 1:16 vakare

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 VVEST 69th ST.
Of. ir Rei. Tel. HEMIock 6141

Valandos: . 
2-4 popiet; ano 6.8 vakarais

Office Tėl. Wentworth <230
Ros. Tel. Hyde Park 338R

nrOifvond M41
Offlne Plieną 
TRlMgle M44 DR. MAURICE KAHN j SUSANA Ai SLAkįS

..

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street 
KUOM 116

tat 1 ė U 1 I rld. rsAbre

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TH. YA1UU 0084 

Kra.! Tri. PI.Aia 3400
Valandos:

Nuo 10-13 t. ryto; 2-3 ir 7-8 v. *.
NeUeldieoUJa Buo 10 UU 13 u. M

MfJTERU IN VAIKŲ LIGŲ 
Bl’ECLALISTa

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandoe; 1 iki 4 po pfetų, 7 Iki I vak. 

4 .'_a

Tel. CAMal 6122

ADR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 
Scredomis ir Nedėllomls pagal sutartį 

RfcZIDENClJA

6631 S. California Avė. 

Telefonas REPuikie 7H6S

OfEo: Ttd. LAFayette 4017 
■tos.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. U. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

IlesidcncijOM Ofisas: 2656 W. flfltli ht.
Valandos: 10-12*ir 8-9 vai. vak. 

Seredomls tr Nedėllomls pagal sutarti*

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ABCIlLR AVENUE
Tel. VIRglnia 0036

Ofiso vai.: 2—4 lr 6—S p. m. 
Nedėllomls pagal sutarti

Tel. Ofiso KOI lx*var<l 8813—14 
Ren. VtOtary 23 43

DR. A. J, BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 8:80-8: 

■ -G V/ Jutu LLtet
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irsbtirrtu finos nogiu. jūsų sielas, Jėzaus Kri-, ruošia viso6 Philadelphijos ir rė sesučių mokytojų darbų.

. (Tęsinys nuo 4 pušį.) 
skyręs Tėvų Alfonsų, kulis 
nors ir neilgai buvo, bet la
bai sėkmingai darbavos. Prie 
jo atliktas didelis darbas: J. 
E. vysk. H. Boyle suteikė Su
tvirtinimo Sakramentų. Žmo
nės labui gražiai vyskupų pri
ėmė, ypatingai mokyklos mo
kiniai. Kuo gražiausiai pasi
puošę, laikydami rankose rau
donas gėles, kiti su žvakėmis 
lydėjo vyskupų iš klebonijos 
į bažnyčių, kuri buvo pilna

staus Kūnu ir Krauju.
Pažvelgus j pamokslininkų 

galima buvo išskaityti iš jo 
akių meilė savo parapijonams. 
Visi susirinkusieji atydiiai 
klausėsi pamokslo.

Parapijų nai naujam klebo
nui surengė iškilmingų vaka
rų — vakarienę. Pirm vaka-

apylinkės lietuvių katalikų pa 
rapijos kartu su Lietuvių'Kri
kščioniškuoju Surysiu.

Per Aviacijos dienos pramo
gų, bus teikiama proga pama
tyti Lituanicų Antrųjų. Su
virs dešimts orlaivių dalyvaus 
oro lenktynėse; bus šokimai su 
parašiutu ir, kas tik norės,

rienės buvo įdomi programa, galės ore paskraidyti. 
Mokyklos vaikučiai nuošird-| Bus milžiniškas piknikas, 
žiai sveikino dainelėmis. Pas- Grieš lietuviška radijo orkes-
kui visi linksmai sveikino nau 
jų klebonų: pirmiausiai kuni
gai, paskui svečiai. Nors mū
sų svetainė nemaža, bet buvo 
pilna žmonių.’Ir taip linksmai

vienų imančių Sutvirtinimo ... ,~ x . . , . 'praleistas vakaras.Sakramentų ir jų kūmų. Ki
tiems nebuvo vietos. Sutvirti
nimo Sakramentų priėmė apie 
170 sielų. Viskas išėjo kuo- 
gražiausiai. Nebuvo nei jokio 
susimaišymo. Širdinga padė
ka sesutėms Pranciškietėms 
[už pasidarbavimų

Po iškilmių susilaukėme 
naujų klebonų, gerb. kun. E. 
Vasiliauskų. Ir vėl mokiniai 
gražiai pasirodė, iškilmingai 
įvesdami naujų klebonų į baž

"žvaigždutė”

AHACUŪS DIENOS 
PRAMOGA

tra. šokiai bus ant didžiulės 
platformos, apšviestos puikio
mis, papuošiančiomis lempelė
mis. Lietuviškas jaunimas žais 
beisbolų. Milžiniški radijo a- 
paratai leis oru muzikų ir ka
lbas. Bus dar ir kiti įvairūs, 
gražūs pamarginimai.

Brangūs viengenčiai, jei jū
sų širdyse tvaksi dar tyra 
meilė link tėvynės Lietuvos, 
jei trokštate iškelti jos vardų

Bran- ir garbę akyvaizdoje visosPhiladelphia, Pa.
gūs viengenčiai, gyvenantieji žmonijos, jei norite prigelbė- 
Philadelphijoje ir apylinkės1 t* antrųjam tarnsatlantiniam 
miesteliuose. Širdingai kvie- į skridimui, parodykite tai, sa- 
čiame atsilankyti į mūs Avia-j vo skaitlingu atsilankymu į 
eijos- Dienos pramogą, ruošia- i šių milžiniškų Aviacijos Bte- 

nyčių. Po to sekė pamokslai. n’U antrojo transatlantinio nos pramogų.
skridinio (į Lietuvų) naudai 
ir Dariaus - Girėno pagerbi
mui.

Prabilo Tėvas Alfonsas į vi 
sus, perstatydamas parapijo
nams naujų klebonų, o klebo 
nui linkėjo geros kloties, sėk
mingai vesti parapijų ir išti
kimai ganyti pavestųsias ave
les. T. Alfonsui baigus, gra
žiai prakalbėjo ir naujas kle
bonas.

Laikydamas šv. Mišias pe-

Aviacijos dienos pramoga į- *eri-

Įžanga labai žema, ves tik 
25c; o kam bus reikalingi pe
nki tikietai, tai mokės tik do-

f,

JONAS DURA
MM gegužės 28 d., 1J34 m.,
6 vai. ryto, sulaukęs 37 melų 
amžlaur..
Kilo Iš Panevėžio Apskr. lto 
žalimo parap., Kokonių kaimo. 
Amerikoje Išgyveno 24 metus.

P&liko didėliame nuliūdime 
du broliu: Juozapų Durą. Ir 
brolienę Oną, Kazimierų. Durų. 
Ir gimines; o Lietuvoje, du brol 
liu, dvi seseris ir ^gimines.

Kūnas pašarvoti* 8826 Sto
ny Istand Avė. >

Laldotuvds Įvyks penktadie
ni, birželio 1 d. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas J St. Cyrua pa
rapijos bažnyčia, 64th 8t. 1-. 
Dante Avė., kurioj Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio 
šielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas i Sv. Kazimiero kapines.

Nuošlrdžlrl kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti Šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę: Broliai, Brolienė Ir
Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

sotus
STOMACH 

Ulcer Powder

vyks birželio 10 d., labai pui
kioj vietoj — tiesiog natūra
liame amfiteatre — Šv. Kazi
miero Akademijos Vilioję, St. 
Joseph Marie, Newtown, Pa.

Aviacijos dienos pramogų

Bušai, kas jais norės važiuo
ti, iš visų apylinkės kolonijų 
ir nuo bažnyčių vež už že
miausių kainų. Rengėjai

Kvotimai
Šių savaitę parapijos moky

klos mokinių kvotimai ir mo
kslo metų užbaigimas.

Mokykla užsidaiys birželio 
15 d., o sekmad., birž. 17 d. 
mokinių ir sesučių pastango
mis bus vakaras su programa 
ir įvairiais pamarginimais.

Taipgi vaikučiai ruošiami 
pirmųjai Šv. Komunijai. 

Dnrmavonė
J. E. vysk. S. Stritch Dir- 

mavonės Sakramentų suteikė 
50 vaikučių. Per apeigas vys
kupas pasakė pamokslų apie 
Šv. Tėvo enciklikas.

Ankštumas
Pasitaikius kokiai šventei, 

atlaidams, ar laidotuvėms, vi
si žmonės nebesutelpa mūsų 
bažnyčioje. Kol kas remontas 
dar nepramatomas. Bet, jei 
parapijos narių skaičius taip 
augs, tai neužilgo reiks baž
nyčia didinti.

Choras auga
Šv. Petro parap. choras au

ga, daro praktikus ir ruošia
si veikimui.

Sesuo Loretta
JaU aštuoni metai, kaip se

suo Loretta Pranciškietė mo
kytojauja Kenoshoje. Per tų 
laikų daug jaunimo, taip sa
kant, perleido per savo ran
kas.

Būdama Kenoshos skyriaus 
viršininkė, uoliai jaunimų au
klėja. Jos darbštumas ir sim-

Tas ir sudalė tamprų meilės rėjo bendrus pusryčius, ku- vo gėlėmis papuošti, ypatin- 
ryšį su parapijonais. riuose dalyvavo ir 3 seserys1 gai Panelės Šv. altorius. Gra-

Sesuo Loretta turi didelį ta
lentų muzikoje. Ne tik kad 
jaunainečių chorui vadovavo, 
bet jos vadovybei pavestas ir* 
augusių choras. Mokina lietu
viškų dainų, kurias mums pa
liko senuoliai.

Žemaičių Juzė

PAGERBĖ DANGAUS IR 
ŽEMĖS MOTINA

Pranciškietės iš Kenosha, Wi- 
scon.; viena jų buvo sesuo M. 
Aloyza iš Pennsylvanijos. Vie
šnia savo kalboje sveikino ir 
gyrė Bącino lietuvaites, taip 
pat papasakojo apie vienuolių 
gyveninių.

Per Mišias gerb. klebonas 
kun. A. Balmskas pasakė gra
žų pamokslų. Visi altoriai bu

Racine, Wis. — Geg. 27 d 
Šv. Kazimiero parapijos soda 
licija iškilmingai pagerbė Die 
vo Motinų, dangaus ir žemės 
Motinų, eidamos bendrai prie 
Komunijos Šv.

Iš svetainės dr-jų vedė G 
mažytės mergelės baltai parė-Į 
dytos; viena jų nešė gražių 
pagalvėlę, ant kurios buvo ba
ltas vainikas. Motinų lydimos 
visos suėjo į bažnyčią.

Per mišias, sodai ietėms gie 
dant, vainikas uždėtas ant 
Panelės Šv. altoriaus. Phger- 
bdamos Dievo Motiną, soda- 
liėtės nepamiršo ir savo mo
tinų; užprašė drauge dalyvau
ti bendroje Komunijoj. Jau
dinantis buvo reginys matant 
jaunas mergeles ir jų motinks 
einant prie Dievo stalo.

Garbė jums, motinos, už tai, 
kad savo dukreles taip gra
žiai auklėjat.

Po pamaldų svetainėj soda-

žu buvo žiūrėti, kaip jaunos 
sielos garbina dangaus ir že
mės Motinų. ti. V.

Katalikams netinka ir to
kia spauda, kuri nors nestoja 
atvirai į kovų prieš tikėjimų, 
bet ir negina tikėjimo, nei 
nesirūpina katalikų reikalais.

-IROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLU DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime tr Išdirbt
um visokių rūšių pamluklus 1*
grabnamius.• z

Mūsų šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Alfred RoseUI, pres.

Veskite paminklų reikalus 
slal su pačiais Išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus auo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 9011 
BELMONT 8485 

Office: H1LLSU)E 8865 
Vlucent Roselll, secr.

GRABORIAI:

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
tl

NEVILIOJĘ AKIES 
MIESTELIS

ANTONETTE
KULPINSKJAS

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

Gimus Chicago, III.
I*a11ko dideliame nuliūdime

vyrų Walter, dukterį Patricią, 
trhi seseris: Hophle. Helen iri 
A n na, dėdienes: šukinienę, Zl- 
gmontlenę, Vaišvilienę ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 1488 So. 
BOth Court, Cicero, 111.

Laidotuvės Įvyks ketvirtadie
ni. gegužės 31 d.. Iš namų 8:80 
vai. bus atlydėta J dv. Antano 
par. bažnyčią, kurioje jvyks g»- ' 
dullngos pamaldos ui velionės 
sielą. Po pamaldų bus nulydė

ta 1 Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

, drau;gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Se
serys, Dėdienės Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
boriai Lachawicz ir Sūnai.

Telefonas CANal 2516.
MM

Bentleyville, Pa. — Šis mie-. 
stėjįs xnėi. savp paviršutine ' 
vaizda, nei gamtos reginiais J 
keleivio žmogaus nevilioja 
Juodos žemės kalnai, “sleito’ 
degesų nemalonus kvapas, mi-, 
zerni, betvarkiai sustatyti na
meliai sudaro šiurpų reginį. 
Šiame, DieVo pamirštame, ka
mpelyje gyvena būrelis lietu
vių, apie 50 šeimų. Jie pri
klauso šv. Luko mišriai para
pijai, kur klebonauja mūsų 
tautietis, kun. J. Misius. Gai
la, kad šis iškalbingas, litera
tiškais gabumais apdovanotas 
vyras turi skursti “pečėje“ ir 
svetimiems tarnauti. Prie ki
tokių gyveninio aplinkybių jis 
galėtų Iškilti į pačias viršū
nes ir sėkmingai vadovauti 
lietuvių judėjimui Wasningto 
no žemėje.

patiškas būdas neapsakomas. Į lietus su savo motinomis tu-

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambuiance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EIfubru
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue
.4.

J.J.BAGUUNAS
GRABORIAI:

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI OBABOĘIAI

Tai yra geriausias—vienatinis vais 
tas nuo

SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO

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

pinigus atgal.

MICHAEL MESSAR
LIETUVIO VAISTINĖ

3201 S. Halsted Street Chicago, III.
TEL. VICTORY 7386 7048

Gegužės 13, 14 ir 15 d. čia 
buvo 40 vai. atlaidai. Gerb. 
šeimininkui prigelbėjo keli 
svetimtaučiai ir visi lietuviai 
kunigai Pittsburgho vyskupi 
jos. Pamokslus pasukė: kun 
Pikutis, kun. Sadauskus, kun. 
Jurgutis, kun. Abromaitis ir 
kun. Spbewuk. V.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfnti 
Tel. CANal 2515 arba 2518

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, DI.
Tel. CICERO 5*27

Telefonas YARds 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, 111.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius.

Turiu padaręs sutartis - Koplyčios velti i 
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side, 
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tris 
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais. 
Ambuiance patarnavimas dienų ar naktį.

SIMON M. SlIlDtS

A. F. CZESNA’S BATHS
svirennrfcR vanos ir elkiptroh 
ATMBHTkl

turkiško*, rusiško* g 
T R K

švMUfcl mankiUnibtal Ir elektrų*
Treattnental visokių lirų, ržumattemo. nervų atitaisyme, šalčio

tr taip toliau*, sa alektrlnlaia prietaisais Violetiniai Saulės Hptn- 
NMštų treatmeataL

Mlnorstlnės, sulfartnėe vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima Išsigelbėti n.o visokių Ilgų.

KaiMsarMI ttel portuMjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utaral.kats ano 8 Iki 11 vai. nakties.

1«S7 W. A5th Street
Kampas 80. Paulina gt.  Tel.

WI$CON$INO LIETUVIŲ 
ŽINIOS

GRABORIUS IR R A ĮPAKUOTO JAS 
Patarnavimas geraė ir nebrangus

718 W. 18th St
Tol MOWvn» S.77

J. F. RADŽIUS

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

^Koplyčia dykai
1410 S0. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

PAŠAUKITE:

REPuolic
2506 VVest 63r»d Street

SVEČIAI

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja ui |I5.eo tr aakščiaa 

Moderniška koplyčia dykai.
18 W. 11 (k 8t. Tol. CAMal 8174 

Cbtaago. UI.

Kenosha, Wis. —- Užpraeitų 
savaitę lankėsi buvę Kenosha 
lietuvių parap. klebonai, kun. 
A. Balinskas iš Milwaukoe, 
Wi«., ir A. BintrajiiR, iš Day- 
ton, Oliio; y|wu'. pastarasis la
imi gėrėjosi iš padarytos dide
lės pažangos mūsų parapijoje 
astuonių metų bėgy. Abu ku
nigui aplankė mokyklų įr gy-

I.J.ZŪLP
GRABORIITB IR LAIDOTUVIŲ

VKDBJAŠ
1*44 WEST tfth STREET

Tel. BOUlavavg U4S-441I

Tel. CICERO W4
SYREWICZE

OBABORIUg

Koplyčia dykai
W 8. 80# u.

galimas aš Ilt ŠS 
KOP

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. LAPayette 3372

J. Llulevlčius
Gi-abortus

le
lla'MiinuntoJa*

Patarnauja Chlca- 
goje Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

<OEJ ArcLur A*e

/EIGŲ NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 
LAIDOTUVĖSE...... . PASAUKITE........

80ZAPAS EUDEIK!
- I R -

TĖVAS

5340 So. Kedzie A y < i' . i.
(Keturim* sąryšių sn firma tuo pačiu vardu)

I



LIETUVOS SVEČIAI JAU 
CHICAGOJ

ŠIANDIEN KALBĖS ŠV. 

JURGIO PAR. SALĖJ, 

BRIDGEPORTE

Per Ofęrtorium solo gietTo-i iškeliavo per “Druugo” age- 
jo p. Janušauskienė Millard’o i utjūrą p. Dambrauskienė iš 
“Avė Verum.” ’ lVjaukegan, III. ir Jonas ftim-

..... , . . . .. i kus iš Chicagos.
Mišioms luugianties smuiku■

grojo prof. A. Žydanavičius, ’ Gegužės 26 d. skandinavų 

M. Janušauskienė giedojo

Vakar jau sulaukėme 
atvykstant j Chicagą svečių iš 
U etuvos — kan. F. Kemėšio, 
prof. Vitkaus ir p. Babicko. 
Am. J aet. K. Kat. Federaci
jos Chicagos apskritys nusta
tė tokį prakalbų maršutą:

Ketvirtadienio vakare, gegu 
žės mėn. 31 d. šv. Jurgio pa 
rapijos salėj.

Penktadienio vakare, birže
lio 1 &, šv. Antano parapijos 
salėj, Cicero, III.

Šeštadienio vakare, birželio 
2 d., Aušros Vartų parapijos 
salėj.

Sekmadienį, birželio 3 d., 5

o
“Nearer M y God To Tbee.”

Po Mišių griaudingam pa
moksle kleb. kun. Briška įver
tino a. a. Felikso Piežos dar
buotę parapijoje ir visuome
nėje. Skatino visus velionį im
ti už pavyzdį. Velionis ne 
mokslu, 'pinigais, bet darbu 
pasižymėjo visuomenėje. Sun
ku klebonui bnvo sakyti pa
mokslų, nes ir jam širdį skau
dėjo.

Prelatas savo pamoksle api
budino velionio darbuotę Šv.
Pranciškaus vienuolyno nau
dai, primindamas, kad velionis 
nepasigailėjo vienuolynui nei į o valsčiuose

laivu “Frederik Vili” išplau 

kė O. Aleknienė su dukrele 
Alldona ir B. Valienė su dtik- 
re|e Elena. Laimingos kelio
nes!

KAIP EINA BADAUJAN
ČIŲ ŠELPIMAS LIE

TUVOJE

vai. Vytauto parke, Dievo Ap- šiandien yra Sesuo M. Felici
vaizdoa parap. piknike; 7:30 
v&l. rengiama pagerbimui puo 
ta Šv. Panelės Gimimo parap.
salėj.

Pirmadienio vakare, birže
lio 4 d. Šv. Mykolo parapijot.
salėj.

Antradienio vakare, birželio
5 d., Šv. Panelės Nekalto Pra
sidėjimo parap. salėj, Brigh
ton Park.

Trečiadienio vakare, birželio
6 d., šv. Kryžiaus parapijos 
salėj, Town of Lake.

Ketvirtadienio vakare, bir

šiais * metais Vilniečiai nega , parapijos, Brooklyn, N. Y., ųž DĖKOJA DR. RAKAUSKUI rdas buvo pasiekęs visus, bet
lės tinkamai lauku atjoti, tai j aukas, 
ir ateinančiais metai* jiems 
gris dar daug didesnis badės, 
negu šiemetinis. Matyti, kad 
badaujančių žmonių likimas, 
lenkų valdžiai visiškai nerūpi 
kml ji lig šiol į visokias Vil
niaus lietuvių komiteto pasta
ngas padėtį badaujantiems 
žiūri pro pirštus. Nejaugi no
rima bado mirtimi išnaikinti 
Vilniaus krašto lietuvius ir 
kitus gyventojus, kurių daba
rtinė medžiaginė būklė yra la-

Vilniaus krašto badaujančių 
žmonių šelpimas nepriklauso
moje Lietuvoje varomas visu 
stropumu. Jau beveik visuose 
apskričių miestuose susidarę

bai apverktina T

PADĖKA

Dėkingos
Šv. Pranciškaus Seserys

PALENG VINIMAI, 
STEIGIANT DULR 

SKYRIUS

* Hiuomi reiškiame nupšird- dabar pradėjo šiek tiek dirbi- 
; žios padėkos Dr. A. Kakaus- nėti, tat po biskutį šiaip taip
kui už sėkmingai (tadarytą o- 
peraciją mūsų mylimai dukre-

atsigriebia. Skurdą namuose 
padidina dar įvairūs perėjū-

lei Birtitai ir už išgydymą nno! nai, pabaldos, nezaliežninkai,

Draugija Užsienio T/ietu- 
viams Remti daro palengvi
nimus, steigiant DULR sky
rius, būtent: asmuo, norįs įs
teigti DULR skyrių, pasirft-

ligos. • ..« >
Bėgy keletą metų kreipėmės 

tai vienur tai kitur prie dak
tarų, bet nepagelbėjo. Tik ga
lutinai Dr. Rakauskui įspėjus 
jos ligą ir padarius operaci
ją, mergaiė visiškai pasveiko.

Podraug dėkojame Av. Kry- 
( žiaus ligoninės sesutėms irpina sušaukti kiek galima pla

Tsb. tesni viešą susirinkimą, į ku- į siaUgėms už gerą priežiūrą, 
rį išanksto ^kviečia iš DU- Su gUia pagarba>
LR (Valdybos prelegentą, ku
ris atvykęs ir padaro susirin
kusiems platų pranešimą 
apie užsienio lietuvius ir duo
da atitinkamų nurodymų.

Juozas ir Marcelė Gižauskai

išnaudotojai. Atsiranda leng
vatikių, knrie tų pabaldų - 
nezaliežninkų klauso ir jiems 
paskutini savo centą atiduo
da.

Prie skurdo nemažai prisi
deda ir įpra>ltas “rudžio” ir 
“munšainės” Šinkavimas. Kai 
kuriems nusigėrė! inms nebe
reikia nei bažnyčios, nei išpa
žinties, nei maldos.

«V ’ *’ ' .z:"•* AtS • ' 1

Neberaštininkas

ftv. Pranciškaus Rėmėjų 6 
skyrius neperseniai surengė
pramogėlę. Pelno liko $165.00.1 DULR labai Svarbu kuo dau- 

, šelpiino apskrities komitetai, u* syetainę, giausia pristeigti savo sky

nimus įteikė $160. Dėkojame 
visiems darbininkams ir dar-

valsčių komi
savo vienintelės dukters, kuri1 tetai. yįe komitetai ir jų įga-

ja, perdėti nė Amsterdam. N. 
Y., parapijinės mokyklos. 
Taipgi, apibudino velionio pa
sidarbavimą organizuojant Sv. 
Praučiskaus rėmėjų skyrius.

A. a. Feliksas Pieža pagul
dytas sale savo pirmosios žmo
nos Marijonos. Velioniui pa
skutinį kartą giedojo giesmes 
kunigai Briška ir Valančius su 
vargonininkais; paskutinį pa
mokslą pasakė kleb. kun. Bri
ška.

Kūnas a. a. Felikso Piežos
žeUo 7 d., Visų šventų parap. >ergabentas » namUK sekma- 
salėj, Roselande, kur ‘ renkasi.dien* P°Piet’ 20 d- šer’ 
lietuviai ir iž West Pullmano,many8? dalyvavo labai daug 
ir iž So. CJhicagos. žmonių. Vaikučiai iš rfiokyk-

Svečiai tari atsivežę filmų< d*eBOS ®«tu in eorpore 
iš Lietuvos gyvenimo, kurias',ka,b6davo r0Žan«’D vakarais 
rodys laike prakalbų. Tikimą- ^BBone8- eorpore atkalbėjo
si, kad lietuvių visuomenė gau ro^ar^UR ^v- Pranciškaus Rė 

,mėjų skyrįus, po vad, P. Vai

PERĖJŪNŲ NETRŪKSTA
Mou n da vili e, W. Va. — ftia

me miestelyje jau nuo- seniai 
gyvena keliolika lietuvių šei-

liotiniai važinėja po apylinkes 
ir iš gyventojų renka aukas 
grūdais ir pinigais. Jau yra 
surinkta keliasdešimt vagonų 
grūdų ir keliasdešimt tūksta
nčių litų badaujančių šelpi
mui. Komitetai kreipiasi į ba 
žnyeios vadovybes, kad jos ti 
kinčiuosius daugiau paragin
tų susirūpinti badaujančių 
žmonių šelpimu. Be to, krei
piamasi į visų įstaigų valdi

rių, bet taip pat labai svarbu'niynib Daugelis jų priklauso
ir savo idėjų propaganda gy-j^1* Susivienijimo kuo-

bininkėms už uolų pasidarba- vu žodžiu, todėl DUIJt Val-lPa’’ kur* (’a gyvuoja ii gerui
vimą ir surengimą vakarėlio,! dyba mielai siunčia savo pre-!nuo 1919 m. Katalikai
o visiems atsilankiusiems už legentą į kiekvienų didesnį prisiglaudę prie airių parapi-
paranią. Nepamiršime mūsų'susirinkimą. * >i°s ’r a*’’s kunigas jiems pa-
geradurių savo maldose. j_ u"ūv-mvao deda’ k*ek ^al*’ *r duoda 8Ve'

PABRANGINAMAS PIENAS i tainę susirinkimams laikyti.
Pittsburghe jaunos mergai

tės uolume nepasilieka užpa
kalyje savo motinų. Sekdamos 
jų pavyzdį surengė vakarėlį 
ir taip stropiai darbavosi, kad 
surinko $95. Nuoširdžiai dėko-

Pranešta, kad rytoj Chica
goj, rasi, bus pabrangintas pie 
nas vienu centu kvortai.

Velykinei atlikti pakviečia lie 
tuvį kunigą.'

Kaip visur, taip ir čia sku-

ninkus ir privačių įmonių ta-1 •inme *,ani klubui už auką ir 
linkime toliau Sėkmingos dar
buotės. j.

v Taip pat tarkime ačiū Tre
tininkėms ir ftv. Vardo drau
gijai iž Apreifkįmo Marijos

•J

rnautojūs, kad jie tam tikrą 
nuošimtį nuo gaunamų algų 
aukotų Vilniaus krašto badau
jantiems. Valdininkai, tarnau
tojai, ūkininkai ir kitokių ve
rslo sričių žmonės labai atsi
liepia į šiuos komitetų prašy-, 
mus ir visi aukoja, kiek kas! 
gali.

Visoje LUtiįvpje jjj&giaūnl 

badaujantiems šelpti mitingai
singai lankysis į svečių pra-1..................... - . . , . . ,
kalbas (čekausko ir moterys po vad. i susirinkimai, per kuriuos

Federacijos Apskr. valdyba!0”08 žyJien«*
________ . ! šermenų vakare, pe

paskutiniame 
Įer visą nak

tį, gedulas maldas iš kantičku
DAR APIE A.A. F, PIEŽOS giedojo daugelis parapijiečių, 
| LAIDOTUVES vadovaujant R. Andreliunui.

Briffhtnn Park. — Laidotu
vėse dalyvavo šeima, giminės, 
minios žmonių, dvasiškija, me
nininkai ir seserys ftv. Pran- 
č-iskaus ir Av. Kazimiero vie
nuolynų. Dvasiškijos prieša
kyje buvo prelatas M. Kru
šas su asistentu
Aaulinsku; gedulo apeigas 
dė vietinis kleb. kun. A. Bri-

platesnei visuomenei aiškina 
ma badaujančių sunki būklė. 
Lietuvos visuomenė labai pa-i 
sipiktinusi, kad dabar, šiuo ! 
pavasario sėjos metu, lenkai

, dar į Vilniaus kraštą neįsilei-
i ,. > .............. .....io.:i- j (j^ja nepriklausomoje Lietu-
me paliko savo imonp Magda-į ,.ojp mirink,)| javų Je)gn „ 
leną, dukterę Seserį M. Feli-

.Velionis dideliame nuliu::

■MUI-
LIETUVIAMS

Tau py kit tavo pinigus 
šiame- banke

HALSTED EZCHANGE į 
[NATIONAL BANK
Raistai St. ir 19th l’l.

Narys FEDERAL 
INSURANCE KORPUSAI IJ<>8

Bridgeport
Hardware & Paint Corp.

Dideliausis pasirinkimas maliavų, sieninių fiopienj 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 Vamish, galionas  ....................$ “I QC
ir aukščiau*
ALIVINES maliavos galionas ........................ 98C
ir aukščiau.
3214 SO. HALSTED ST. < . , Tel. Victory 7261
—i...................................................... ............... į .........

ELEKTRIKINĖS LEDAUNĖS
Sutaupo pinigus ant maisto. Nereikia lledo pirkti. 

Budriko krautuvė parduoda visas žinomas su 5 ' metų 
garanciją ledauneR. WRSTINOHOUSĖ, LEONARD, 
NORGF, GIBSON, APEX. Kainos

riją, O.S.F., sūnus Benediktą, 
Praną, ir Stasį su žmona Ona 
(Rezgaite); gimines Joną I*ud 
avelį su žmona Julijono ir j 
Valiulienę ir Virbickienę. 

Šeimyna ir giminės dėkoja į 
i kun. Juozu vjsjemR laidotuvhj dalyviams: j 
o apeigas ve- )rUnjgarni,, vargonininkams, Ja 1 

nušauskienei ir Žydanavičiui,.
tft .0 savo vikarais kunigais. ir kuri(. at|kojo ir į
l. Valančiu ir S. Joneliu. Se

sutės buvo velionio duktė sc- * 
ano M. Felicija, O.S.F., su sa-: 
v-o palydove, seserim M. Al- j 

fonsa, O.S.F.; vietinės sesu
tės Kazimerietės. Iš meninin
kų buvo vargonininkai, ponia 
Janušauskienė ir smuikininkas 
Žydanavičins.

šv. Mišias.
lėlius

NAUJA L. V. “DAINOS” 
CHORO VALDYBA

PASIDABINKIT PERMANENT 
W A V E

Dabar kol kainon dar lemos Mldland'o 
nauji perinanentai dėl pavasario:

REALISTICS 
$2.00 ir aukščiau iki $6.00

Kiti padabinimai: Shampoo -j- 
finger wave—50c; Shampoo - fin- 
ger vra ve - arch - rinse — $1.00; 
Manicure - 35c; Marcei - 50c; Slia 
mpoo - marcel - manicure - $1.00.

MIDLAND BARBER 
BEAUTY SHOP

4182 ARCHER AVENUE
TED. FAFAYETTK 4«3t

Ras atMncA Sj pagarsini
mą gana permanent ware 
6Oc pigiau negu paprastai

$99.00
įr aukščiau.

Grabą nešė velionio drau- 
rf: A. l*ilypas, M. Kazlau

skas, P. Vaikutis, J. Marijau-1 
skas, M. Gaižauskas ir J. Kaz- 
ragis, Kunigai, vargonininkai,

, giminės ir minia žmo-

a

lydėjo karstą į bažnyčią, 
buvo paskutinė eisena a.a. 
kso į jo numylėtą bažny- 
knrios pavėsyje jis išgy- 

> 17 motų.

Praėjusio pirmadienio va
kare, Lietuvių Auditorijoj, lai 
kytame L. V. “Dainos” cho
ro sus-me išrinkta nauja val
dyba:

ĮJudvikag Tenc.iR, pirm.
Sofia Kiupelytė, vice-pirm.
Paulina Šukytė, rašt.
Petras Varakulis, iždin.
Klemensas Globia, fin. sekr.
L. V. “Dainos” choras bai

gia savo darbštųjį 1933-34 Re-

<7

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

I
LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 

‘ILE DE FRANCE ’ 
Szpress 
Laivas

Platesne* tn forma ei jan telktam Ir pantnodam Ialrakortea. 
Padarome rtaolUim pot»l<-rln« Ir doku mentus. Siunčiam pinigus |

d i e t r v a

zoną ir vasaros metu nelai- 
Po egzekvijų, kurias giedo- ky» reguliarių repeticijų. A. 

o kunigai ir vargonininkai,

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC MORTGAGl BAHKERS>

PERKAM
LIETUVIt- 
SUS BONUS

prasidėjo Mišios, per kurias 
vargonininkai giedojo komp. 
CoBtiliani vyrų balsams Mi-

Ift KELI AVO Į LIETUVĄ

■H
Praėjusį pirmadienį švedų 

laivu “Gripshotm” į* Lietuvą

REAL ESTATE
11 meti, tet«ingsl pamatuota' hlanla. 

SLSIPAUMKITE fR REMKITE LfFTtTVI.

2608 W. 47th STR., Tet LAFAYETTE 1083

Elektrikinės skalbyklos yra reikalingos kiekvienos 
šeimynos namuose.

Mokant tik $1.00 į savaitę, skalbykla pati per save 
išsimoka. MAYTAG, THOR, WRSTINOH()USF, 
APRX. Pilnas pasirinkimas. Kainos po

$49.00
ir aukščiau,

Jos. F. Budrik Inc.

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

Nuolatiniai Budriko radio programai:
NEDALIOMIS: WCFL, 970 k., nuo 1 iki 1:30 popiet. 
KETVERGAIS: W1CFC, 1420 k., nuo 7:30 jki 8:30 
vai. vak.

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi 

cagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimą. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir J 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanką-1 
tiems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
žydelį.

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARda 0801

Realdence Phone
Englewnod SIMO

P. CONRAD
Buflfnena Thone 
Engleivoml 58SS

MODERN PHOTO 
STUD1O 
įrengta

1IoHvw«mm| Aricamnla
AUKŠTOS RUa’ES 

PAVEIKSLAI
Kutraaktame dieną ar

vakare
Jt*

420 WEST 63rd STREET
CHICAGO

JOHN 8. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki S 

Panedėllo. Seredos ir Pėtnyčlos
vakarais ( Iki 9 

Telefonas U A M ai 117B >
Mamai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPubllr 9COO

NAUJAS IŠRADIMAS
KIEKVTEMAI TPATAf VRA
MADOnU TURĖTI GRAMUS 

IR DAILIUS PLAUKUS

Sis naujai naturaliftkos vaistai 
netik sulaiko plaukų slinkimą, pra- 
talfna pleiskenas. bet Lr atgauna 
plaukus, fi) naudingą vaistą pasi
sekė surasti, man besigydant slin
kimą savo plaukų. Pasekmės Mo 
naujo vaisto yra patvirtintos ir ga
rantuojamos. Parsiduoda ou nuro
dymais kaip vartoti. Butelis ft.OO. 
A teita u kitę laiėkii;

MRS. PAULINA RIMKUS
1SS1 SHIELD6 AVEMUE 

Clilcago Hcighto, IU.

4*

CLIMAX 8len!nta popieros valy-

. ........— 3 25c
REA Craft Spar Varnltaa. Galio-

~ ‘1.59
lat. Gloss Enamel Maliava, taip 
laagval ufialčada kaip Ir maliava, 
iMIOsta Ifilengvo, kaip gloas arba 
snamel — kvarta.............

Baltas Ensmelfc. Ifidllflsta I 4 va
landas. kvorta................. 7GCf

YAN AS HAROWARE & 
PAINT COMPANY

Į 8147 WE8T Mrd BTRF.ET 
Tel. Proepeet 1387

i


