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TOKSAI PREZIDENTO ROOSEVELTO Sientiijii Meti Atlaidi Pelip Sąlygos 

NUSISTATYMAS SKOLŲ REIKALU
Kongreso nariai aukitina 

šį nusistatymą

AVASHINGTON, birž. 1. — 102 LAIPSNIAI ŠILUMOS
•Prez. Rooseveltas pasiunta Į nillrt 1 AA I
kongresui specialų pranešimą \ UlIluAuUJ 
karo skolų mokėjimo reikalu.

Prezidentas pareiškia, kad į aka r 1:30 popiet ( hicagoj 
kiekviena Amerikai skolinga! s’*inna P®^0 iki 102 laipsnių
valstybė privalo nustatytu lai
ku mokėti karo skolas skirto
je sumoje. Kurios jų negali 
to padaryti, privalo pasiai
škinti, paduodamos priežastis. 
Toks yra Amerikos vyriausy- 
l ės nusistatymas.

Kongreso atstovai aukština 
šį prezidento Roosevelto nusi
statymą. Vadina tai patrioti
niu žygiu.

Prezidentas pranešime pa

ko niekad čia nebūta birželio 
mėnesį. Didžiausia šiluma pra 
eity birželio mėnesį įrekorduo- 
ta tik 100 laipsnių. Tokiu bū
du šiluma vakar ir užvakar 
padarė negirdėtus rekordus.

Keletas žmonių vakar mirė 
nuo karščių. Iš kai kurių mo
kyklų vakar paleisti vaikai, 
nes pasirodė nepakenčiama ir 
pavojinga jiems būti viduje. 
Gatvėse nepaprasta tvanka,

eiškia, kad tos valstybės, ku- kai pirtyje
ries nemoka skolų, neprodnk- 
tyviams reikalams turi pa-

\

TOLEOOJ DIRBAMA Už 
- TAIKA
TOLEDO, O., birž. 1. —šia 

me mieste daug dirbama, kad 
sulaikyti darbininkus nuo ge
neralinio streiko.. t v - ~

103 .unijų vadai pasiuntė te
legramą prezidentui Roosevel- 
tni. Prašo, kad jis asmeniškai 
įsikištų j darbininkų su darb-

Šiemet balandžio mėn. 2 d. ufl^aigti Ryme Šventieji Me
tai, kuriais Bažnyčia minėjo devyniolikos šimtų metų Kri
staus Kančios ir žmonijos atpirkimo sukaktuves, šventasis 
Tėvas Popiežius Pijus XI pratęsė visam katalikiškam pasau
liui šių Šventųjų Metų minėjimą, kadangi tik maža dalis ka
talikų gavo progos atlankyti Rymą ir pelnyti skirtus atlaidus. 
Šventųjų Metų pratęsimu kiekvienam katalikui duodama pro
ga pelnyti tas Dievo maloneR, jei tik bus vertai prisirengta 
ir skirtos sąlygos išpildytos. Šventieji Metai pratęsti nuo 
bai. 8, 1934 m., iki bai. 28, 1935 m.

Jo Emin. Kardinolas Mundelein, Chicagos Arkivyskupas, 
šią savaitę įgaliojo visų parapijų klebonus ir įvairių įstaigų

NUSIGINKLAVIMO KONFERENCU 
ŽENEVOJ VOS LAIKOSI

Keletai dienų nutraukti 
dalyvių posėdžiai

Oro biuras praneša, kad, ra
si, šiandien įvyks oro atmai
na. Šis biūras numato šiai die 
nai vėsesnį orą. <Gal bus su
laukta ir kiek lietaus.

Kaitros jau baigia ųkiuose 
naikinti visokį derlių. Kaitrie
ji saulės spinduliai išdžiovino 
upelius ir pievas. Ūkininkai 
neturi kur galvijų ganyti. Į 
tai atsižvelgus, bus išskersta 
daug galvijų. Nėra žolės, ne
užaugs javai, nebus pašaro.

Taip pat yra Chicago srity 
— apylinkėse. (Vėjas visur 
sijoja vien dulkes. Didžiausi 
javais, užsėti slėniai vien gel
tonuoja vietoj žaliavimo, kaipdaviais ginčus. Priešingai gi
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yra ne.&vyngt.nas gonarahma Mta Ypatinga

dar ir tas, kad per šias kaitStreikas.
Pirmiausia Electrical Wor-

kers unija žada sustreikuoti, 
o paskiau ir kitos unijos.

Šiandien vakarą unijos tu
ri masinį susirinkimą

NRA TARNAUTOJAI REN
GIAS STREIKUOTI

■ L 1 ' t

\V A S H INGTON; birž. 1. — 
NRA administracijos 900 tar
nautojų, kurie pigiai apmoka
mi, rengias sukelti streiką, jei 
administratorius Johnson vyk 
dys savo pasiryžimą dar dau
giau mažinti jiems mokamą 
atlyginimą.

Apie 3,000 tarnautojų dirba 
šioje administracijoje. Kiti 
geriau atlyginami. ‘

ras laukuose pasireiškė daug 
vabzdžių, kurie pakerta nugel
tusių javų šaknis.

Kaip suaižėjusi žemė, taip 
| susirūpinę žmonės laukia ir 
nesulaukia lietaus, be kurio 
išnyks visokis derlius ir pasi
reikš didelė brangenybė.

NACIAI VARŽO 
IŠKILMES

KATALIKAMS SUTRUK- 
. DYTOS DIEVO KŪNO 

PROCESIJOS

v BERLYNAS, birž. i. — Va 
kar per Dievo Kūno šventę 
visoj Vokietijoj katalikų iškil
mės — procesijos atviram ore, 
buvo varžomos. Kai kur pa- 

kapelionus, kad jie išaiškintų tikintiesiems sąlygas,' kurias j tys katalikų vyskupai susiau- 
reikia išpildyti, kad per šiuos šventuosius Metus pelui jus ju-1 §jas iškilmes kad išven-
Mainius vi,antinu, atlaida,. Tai atriekiama nustatytai, į Artinto ,a naciai,, kati 
šiam jubiliejui geraisiais darbais. Juos visus perdem reikia . , .. .
• - , . » narlovnc iiomu nrnrrnc tiri ai L* n.
išpildyti.

Gerieji darbai yra keturi, būtent: Išpažintis, Komunija, 
keturių skirtų bažnyčių po tris kartus lankymas ir per tuos 
dvyliką lankymų skirtų maldų atkalbėjimas.

I. IŠPAŽINTIS. Verta išpažintis yra būtiniausia sąly
ga, nors žmogus ir neturėtų sunkiosios nuodėmės. Velykinės 
išpažinties nepakankama. Nauja išpažintis turi būt atlikta 
arba prieš nurodytų bažnyčių lankymus, arba ppr lankymus, 
arba po lankymų.

II. ŠVENTOJI KOMUNIJA, šventoji Komunija gali 
l'flt priimta taip pat ar prieš, ar per, ar po bažnyčių lanky
mo, žiūrint to, kada bus atlikta išpažintis. Šventosios Komu
nijos priėmimas prieš išpažintį yra pakankamas, jei tik ver
tai priimama. Šv. Viatiko priėmimas taip pat pakankamas.
Bet Velykų šv. Komunija nepakankama jubiliejui.

III. SKIRTŲ BAŽNYČIŲ LANKYMAI. Dvylika at
skirų lankymų turi būt atlikta arba vieną tą pačią dieną, ar
ba kaliomis dienomis. Lankymai gali būt atlikti kiti paskui 
kitus, tik reikalingu išeiti iš bažnyčios, ar koplyčios ir, kiek 
palaukus vėL grįžti. Šiuos dvyliką lankymų reikia šiaip at
likti :

A. Gyvenantiems iChicagos mieste. Po tris kartus lanky
ti šias keturias bažnyčias; švč. Vardo katedrą, savo parapi
jos bažnyčią ir kitas dvi sa*U parinktinas bažnyčias.

B. Gyvenantiems ' už Chicagos miesto. Jie gali lankyti 
bažnyčias taip kaip aukščiau minėta. Jei mieste, kuriam jie 
gyvena, randasi keturios bažnyčios, jie gali lankyti savo pa- 
rapijos ir kitas tris bažnyčias, kiekvieną po tris kartus. Jei 1 
mieste randasi tik trys, ar dvi bažnyčios, jie gali tas tris lan
kyti po keturis kartus, arba dvi — po šešis kartus. Paga
liau jei mieste yra tik viena bažnyčia, leidžiama ją dvyliką 
kartų lankyti.

C. Vienuoliems, ligoninių ir įvairių įstaigų tarnautojams- 
oms — galima dvyliką, kartų lankyti įstaigos koplyčią.

D. Sergantiems, seneliams ir visiems tiems, kurie nuro
dytų sąlygų negali pildyti, reikia klausti patarimo ir dispen- 
sacijos pas išpažinčių klausytoją.

IV. MALDOS. Kristaus Kančios ir Atpirkimo atminimui 
per visus bažnyčių lankymus šiaip nustatytos: (1) Prieš Švč.
Sakramento altorių". Tėve mūsų, Sveika Marija ir Garbė Die-

SOVIETUOSE PADVIGU
BINTA DUONOS KAINA
MASKVA, birž. 1. — Pra

dėjus šia diena sovietų Rusi
joj išdidinta duonai kaina. 
Juodai duonai kaina padvigu
binta, o baltajai — 120 nuoš.
padidinta.‘ v

Sov. vyriausybė kaltina kai
tras.

nedavus jiems progos prisika
binti prie katalikų. Berlyne 
taip pat neįvyko procesija.t

Dievo Kūno procesija įvy
ko Muniche, Bavarijos sosti
nėje. Tačiau buvo uždrausta 
dekoruoti namus.

{VAIRIOS ŽINIOS
MIRĖ KUN. E. BUDREVI- 

ČIUS

Pereitą savaitę Elizabeth,
Nr J. mirė kun. Eduardas Bud 
reviČius, buvęs Bayonne ir 
Newark lietuvių parapijų kle- 
bonas. Jojo tėvas buvo Nau-j(,ius jr V()kietij,
miesčio pasienio “šmekeris.”) ________
Motina kilusi iš • Daugelaičių 
kaimo, Kybartų parapijos 
(anuomet Virbalio) - Mickiū- 

Patsai kunigas velionis 
buvo gimęs Lietuvoj.

PAŠALINO ANGLŲ LAI 
KRAŠTININKĄ

ŽEN1EVA, birž. 1. — Nusi
ginklavimo konferencija griū
va, ačiū Prancūzijos air Angli
jos nusistatymams. Prancū
zija nusistačius nieku būdu 
neleisti Vokietijai atsiginkluo- 
ti, o Anglija stovi priešingai. 
Anglija pareiškia, kad tik tuo 
būdu yra galimybės Vokietiją 
grąžinti šion konfereneijon ir 
T. Sąjungom

Kas pratęsus konferencijos 
gyvastį, posėdžiai nutraukti 
iki antradienio*.

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAŠTO ŽENKLAI

BERLYNAS, birž. 1. — Vo- i - ' _
kietijos vyriausybės nuspren- Į Pagerbdama tragingai žai
dimu iš šio krašto pašalintas vuyjus mūsų tautos didvyrius 
Londono laikraščio DaHv Ex-' (ransatlantinius lakūnus, Lie-
press korespondentas P. B-i tuvos Paštų vaidyba atspaus- 
Stephens. oro pašto ženklus su jų

Kaltinamas, kad jis rašinė-, atvaizdais. Tuos- Ženklus
• / • '* V* • • ’ _ - TC -jęs neteisingas žinias apie na-

PRŪSŲ LIETUVIAI LIETU
VON NORS PAVALGYTI 

ATEINA

PRAVEDĖ SIDABRO 
BILIŲ

\VASHJNGTON, birž. 1. — 
Atstoviu rūmai 263 balsais 
prieš 77 pravedė sidabro bi
lių, kurs yra krašto vyriausy- 
liės padaras.

NORI DIDESNIO ATLYGI- 
IMO

Chicagos gatvėkarių tarnau
tojai mato, kad kompanija da
ro didelius pinigus, nepapigin- 
dama žmonėms važinėjimo, 
tad subruzdo reikalauti dide
snio sau atlyginimo.

Šiandien per valandą jiems 
mokama daugiausia 70c. Jie 
reikalauja 80 centų.

SEKRETORIUS HULL 

CHICAGOJE

Šiandien Chicagon į pasau
linę parodą atvyksta iš Wash- 
ingtono valstybės sekretorius 
liuli.

A.A. KUN. ALBINAS A. 
KAMINSKAS

'Gegužio 19 d. Vilkaviškyje 
mirė kun. Albinas - Adomas

spausdino Anglijos paštų žen
klų spaustuvės.

Neseniai speciali paštų val
dybos koįrfisija jau priėmė at
vežtuosius iš Anglijos Dariaus 
ir Girėno oro pašto ženklus. 
Transatlantiniams lakūnams 
Dariui ir Girėnui atminti ir 
jų vardams įamžinti tuo tarpu 
su jų atvaizdais bei lėktuvo 
Lituanica atvaizdu išspausdin-

Voki-etijoj dabar siaučia ne
paprastas sunkus krašto eko
nominis gyvenimas. Maistas ta iš viso 8,300,000 oro pašto
labai brangus, o gyventojai

.....v - — ■■ uždarbių negauna. Tilžės apy-
Kammskas, ilgus metus kum-,„ , ♦ .. . , linkių gyventojai anksčiaugavęs Pennsylvamjoj, pasku
tiniu laiku Reading, Pa. Iš 
tenai sugrįžo į Lietuvą. Vil-

vui šešis kartus, šeštasis kartas Šventojo Tėvo intencijai; taviškyje buvo rezidentu ir
(2) Priei Kryžių: Tikiu Diev» Tėv» tris, kartus ir vien, K’ aaus jios (hu.
kartą šią maldelę; “Garbinam Tave, o Kristau, ir šloviname 
Tave, kadangi per Savo Šventąjį Kryžių atpirkai pasaulį.”
(3) Prieš Švenč. Marijos P. paveikslą ar statulą: septynis 
kartus Sveika Marija — septynių sopulių atminimui, it vieną 
kartą maldelę: “Atmink, o Skaisčiausioji Panele Marija, Ir 
t. t.” arba kitą kokią panašią jai: (4) Prieš Švenč. Sakra
mentą — tikėjimo išpažinimui vieną kartą Tikiu Dievą Tėvą.

Šių Šventųjų Jubiliejaus Mėtų atlaidai yra pilnieji at
laidai. Juos galima pelnyti sAu, arba sieloms skaistykloje.

STREIKAS DUONKE
PYKLOSE

e* ►
Dalis darbininkų sustreika

vo duonkepyklose Scbulze Ba
king Co. ir [Continental Baking 
Co. Policija saugoja duonke- 
pyklas.

Streikuojantieji darbininkai 
tvirtina, kad streikas trukdo 
duonoR gaminimą. Kompani
jos gi pareiškia, kad mažas 
darbininkų skaičius streikuo
ja, o kiti dirba.

lio gyvenąs senyvas žmogus 
pareiškia, kad artimiausiomis 
dienomis reikia laukti pasirei- 
škančio didelio lietaus, kurs 
sukelia liūnus.

Jam tekę matyti laukuose, 
kaip angys apleidžia žemumas,
nusikeldamoa į aukštumas. • sta 4 mėnesiams į Lietuvą. Jį 
Tas įvyksta prieš didelį lie-[pavaduos kun. Jonas Baka- 
tų. • nas, pagelbint Tėvams Mari-

' jonams.

vusio8 cerkvės) rektorium. 
Kun. Kaminskas gimė Lan-

ženklų. Tie ženklai yra po 20, 
40, 60 ct. ir po 1, 3 ir 5 litus. 
Netrūkus Lietuvos paštų val
dyba išsiuntinės įstaigoms tuo 
reikalu aplinkraščius ir šitie 
pašto ženklai bus paleisti apy
varton.

ateidavo Lietuvon ir čia pi
giai maisto produktų nusipirk
davo. Tačiau Vokietijos val
džia uždraudė jiems eiti į Lie- 

jtuvą, perėjimo punktuose pa
statė griežtą kontrolę.

keliškių parapijoje 8 d. vasa- Negalėdami maisto produk- 
rio 1873 m., kunigu įšventin- tų pas savę atsinešti, būriai 
tas 17 d. gruodžio 1898 m. į Prūsų Lietuvos gyventojų 
Palaidotas (Vilkaviškio kapuo-' ateina į Lietuvą nors pigiai 
se, netoliese kito kun. ameri-' pavalgyti. Tačiau ne vien tie,
kiečio, a.a. kun. Petro Sauru- 
saičio.

KUN. K. VASYS LIETU- 

VON ♦

' *
Birželio 2 d. “kun. Vasys, 

Amerikos Lietuvių Kunigų 
Vienybės pirmininkas, išvyk-

kuriems kortelės atimtos, slap
tai ateina į Lietuvą. Jų atei
na didžiausiomis miniomis. 
Panemunėje, prie Tilžės tilto, 
kaip grybai po lietaus dygsta 
valgyklos, kurios visos gerai 
verčiasi. Ypatingai tilžiškiai 
prašo pieno, kurio Vokietijoj 
labai sunku gauti.

KAZLŲ RUDOJ IŠO Ge 
DAUG MIŠKO

PASCHEN PAIMTAS I 
KALĖJIMĄ

ORAS
NUMATOMI LIŪNAI

JACKSONVILLE, III., birt.
1. — Arti Meredosia mieste- oras; kiek vėsiau,

Pirmadienį, birželio m. 4 
d., Chieagoj įvvksta teisėjų 

CHICAGO IR APYLIN. rinkimfli. „alsavimo vietos 
KĖS. — Šiandien nepastovus bus atidarytos nuo 6KD ryto

iki 5.-00 vakaro.

Buvęs Chicagos statybos
komisionierius C. P. Paschen*
išvežtas į federalinį kalėjimą 
Leavenworthe. Jis nubaustas 
du metus kalėti už nemokėji
mą mokesčių ,nž pajamas.

Vieną sekmadienį Kazlų 
valšč. miškuose įvyko 5 gais
rai, kurių metu išdegė apie 50 
ha įvairaus miško.

Kazlų RūdoR urėdijos Kaz
lų girininkijoj, ties Kazlų kai
mu išdegė apie pusę ha miško; 
ties Egliniškių km. išdegė 
apie 4 ba jauno, iki 20 mt mi
ško; įVelniakalnio girinj>kijo.j, 
ties Kazlų km-., išdegė apie 
pusę ha Jhuno niiško; Agurki- 
škės girininkijoj — apie 40 
ha ir Rumšių girininkijoj - 
apie 8 ha jauno iki 25 mt mi
ško — pušyno.

Manoma, jog šie miškai Bu
vo padegti. Kriminalinė poli
cija visu stropumu aiškina Kil 
gaisrų kaltininkus.



g “DRAUGAS”
Melną kudten, Aakyrus aekmadleniua

PRKMUMEKATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėje: 
letoma — M.00. Pusei metų — l»-*0; Trlma nėoeaUuna 
- M-M: Vienam menesiui — 76c. Kitose vulutybtoe

Couaoerata; M o tams — 17.00; Puael metu — $4.00. 
pija — .Mo.

prt-luoe,,uno“ pnrelkalnTus.
Jei nepmAoma tai padaryti fr a«prfrlua4uLia*tMB 

tankių.

priima — auo Uiti iki 11:11 vai

tekančiai dienai priimami iki 
fi vaL po piet.

'.ri-:* ,ii m— ■ si 1 mm ,ii n

lotu. Chicagoje tebasilanko aukštči gerb. 
kun. jA. Cikota, M. I. C., Marijanų vyriau
sias vagius, kuris laiko svarbius pasitarimus 
su Amerikos Marijonų provincijos taryba. 
Gerb. kun. J. Jakaičiui, M. I. C„ Provinci
jolui, tenka daug ir rūpestingai dirbti, kad’ 
viskų sutvarkyti ir viias įstaigas' išlaikyti. 
Praėjus .Marijonų jubiliejui, rengiamasi prie 
kitų svarbių darbų.

D K A P O A « =

Dievo Kūno Šventė

Helo valdymo paikuose, ka-|kų Bažnyčios kunigai. Toji

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILI FRIEND

PukiMked Daily. Kzoept Munday. 
eCB8CHU*TlO«e: One Tom — $4.04. SU Moatka

— M-Mj Three Mettke — M-M i Oae Monta — 16a. 
■orepe — Ona tear — $1.00; SU Montha — $4.00; 
Oapy — -Olo.

▲dvertialng ta "DaAUCUT* briasn MM reaulta 
▲dvertlaiuM mtea oa oODtlciatioA.

‘DRAUGAI” 2334 B. Uafciey Avė., Chioago

da Izraeliaus'tauta kariavo su 
Pilistinais ir jų ^nugalėti ne
galėjo, t«Ma sutarta atnešti 
Sandaros skrynių, kad jos e- 
Biinas uždegtų karių širdis. “O 

Nesnaudžia nė mūsų organizacijos. Mū- atnešė Sandaros skjy-
• a T I iv v euVn. Clirsų veikimo centras — A. K R. K. Jb4*dera- 

cija, kurios pirm. yra dr. A. Rakauskas, rū
pinasi kaip plačiau išplėsti katalikišką ir 
tautišką akciją lietuvių tarpe, rengiasi prie-
metinio kongreso Clevelande, rengia sve- T ... a .. , ,i • ■„„ , Izraelitus? Nebuvo tokio dziaa kras ir visas.
čiams is Lietuvos prakalbas ir t.t. Kiti ka-, . . - • ♦A i crarYw\ na volrnr na nirminir'l _ a

mą", sako Šv. Raštas, “visa 
Jeruzalė šaukė dideliu balsu, 
ir išsisklaidė po visur. Ir Pi- 
listinai nugirdo ir tarė: Koks 
tai galingo šauksmo balsas pas

DIENOS KLAUSIMAI
DAUG VEIKIMO

Chicagos lietuviai katalikai veikia daug 
ir plačiai. Jie daug dirba ne tik religijos 
srityje, bet ir tautinėje dirvoje. Nerasi sekma 
dienio, kuriame neįvyktų visa eilė parengi
mų, surištų su svarbiais mūsų visuomenės 
reikalais. Sakysime; rytoj nerasi parapijos, 
kurioj kas nors svarbesnio neįvyktų. Be to, 
6v. Kazimiero mergaičių akademijoj 3 vai. 
įvyksta mokslo metų užbaigimo iškilmės. 
Žmonės susirinks į auditoriją, kad pamaty
ti kokią pažangą daro mūsų švietimo įstai
ga ir pasveikinti keliasdešimts lietuvaičių, 
užbaigusių aukštesnę lietuvišką mokyklą ir 
pasirengusių kopti dai- aukštesnių mokslų. 
Laimingai pasitaikė, kad šiose mūsų įstaigos 
iškilmėse dalyvaus ir svečiai iš Lietuvos — 
Dotnuvos žemės ūkio akademijos profeso
riai: prof. kan. F. Kemėšis ir prof. Vitkus. 
Taip pat rytoj Dievo Apvaizdos parap. tu
ri metinį pikniką,. kuris bus tuo ypatingas, 
kad malonūs svečiai iš Lietuvos sakys pri
kalbąs apie mūsų senosios tėvynės padėtį ir 
joe aktualiuosius reikalus. Kas negali lauky-I
tis į prakalbas vakarais, tie galės atsilan
kyti į V ytauto parką rytoj ir pasiklausyti 
svečjų kalbų. Vakare, Gimimo parap. salėj 
įvyks puota, kurit^ bos pagerbtas kan. dr. 
Fabijonas Kemėšis, buvęs žymus Amerikos 
Keturių veikėjas, “Draugo” ir “Darbinin
ko” -redaktorius.

Kadangi Dievo Kūno šventė iš ketvir
tadienio yra nukeliama į sekmadienį, visose 
lietuvių parap. bažnyčiose bus iškilmingos 
pamaldos, procesijos, šventei pritaikinti pa
mokslai. Kai kuriose bažnyčiose bus ir pir
moji vaikučių šv. Komunija. Visų Šventų 
parap. baigia misijas, kurias laikė kun. Bru- 
žikas, jėzuitas. D. g. pralotas M. L. Krušas 
arini 10 metų sukaktį nuo tos dienos, karia 
Popiežius Pijus XI jį {takėlė savo namą pra-

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

Už Kinijos Pečių 
Stovi Maskva

(Tęsinys)

Rusija pastatė terminuotą ultimatu
mą ir, negavus patenkinančio atsakymo, 
nutraukė visus diplomatinius santykius. 
Buvo bandyta taikintis, bet viskas nuėjo
niekais.

,«Hov, Rusija už/uuė šiaurinę geležin- 
1 kelio dalį ir tęsė toliau kuro verksnius, 

apie kuriuos MandžiArijos valdovas nie
kiniu nė sapmic'i rfebuvo sapnavęs. Man- 

|uBiįmįjw kareiviai, taip pat Kilpai kaip 
ir jų kuomintango draugui, buvo visiškai 
suiručG ir jų tūkstančiai paimti i nelais
vę.

('ang Hskc - liango padėtis dtarėni

švenčiausioji paslaptis kns 
dieną taip pat atsilaiko Šv. 
Mišių aukoje, kuomet Kristaus 
galingiausiais žodžiais, pakar
totais kunigo lūpomis, duona 
persimaino į Išganytojo Kū
ną, o vynas į Jo Kraują; ar
ba kitais žodžiais tariant, Pats 
Kristus^ sil Siela ir Kūnu, su 
dievybe ir žmogyste, ant al
toriaus atsiranda gyvas ir ti

, ... ..... „ « A Ig8mo nė vakar' pirmiau”1 Prie tikėjimo dalyku reikiatalikų veikėjai — K. Rackiene, A. Bacevi- ... T.r >. m ...■x- „ a J. • • ir c • . • - (1 kar IV’ 5)> Sv- 1{asto žinoti, kad kunigas, atnašau-&«», I’. Šaltimieras ir K.Savickus daug ru-, apMgvnųi ga,ima tuikinti į 
pinasi antruoju transatlantiniu skridimu. Dr. muB nM Wevo Kjlno ____
J. Poška, A. Žvirblis, J. HieUliSnas,. Al- 8ventėje gaiime tarti: "T,, di“, Kristaus nesulaužo, nes Kri- 
Kuinskis ir kiti darbuojasi, kad ir šiemet nft> į(0^s berybis, džiaugsmac Btu8 pasilieka visas ir neper- 
surengti lietuvių dienų Chicagoje. Fedcraci-, katalikų pasaulyj! i’as juos, dalintas kiekviena,ue mažiau- 
jos apskritys ir. skyriai susirūpinę, kad ir.\ nebuvo tokio džiaugsmo nė

jąs Hv. Mišių auką, ir laužy
damas konsekruotą Ostiją,

i nebuvo tokio džiaugsmo nė | sįatne konsekruotos Ostijos 
vasarai nepritrūktų darbo Chicagos lietuvių* vakar, nė pirmiau”. O Dievo | trupinei y j. Kaip mūsų veidai 
visuomenei. Daug veikia moterų organizaci-j Kūno šventėje, kur tik akį už-j atsimuša visame veidrodyj, 
jos ir jaunimas. Net liet. parap. mokyklų J mesi, visur kilnios giesmės , taip pat atsimuša ir kiekvie 
vaikai ir tie kas kart labiau pradeda orga- gaudžia, visur bažnyčios gra-|noje veidrodžio dalelėj. Taip

žiai išpuoštos, visur iškilmin
gos apeigos, vįsuf daromos
viešos procesijos. \ isur visuo- kaip ir kiekvienoje sulaužytos 
tinas džiaugsmas, nes krikš- j konsekruotos Ostijos dalelėj, 
čionys švenčia iškilmingiausią Į nes Viešpaties Jėzaus Kūnas, 

organizuotai, jų vaisiai bus dar žymesni, nes , ir mylimiausią švenčių sven- p0 garbingo atsikėlimo įš nu- 
aišku, kad dirbant vienybėje daug dangiai/Į ^ę, būtent, Devintinių arba, mirusių, yra nesulaužomas, ne 
galėsime nuveikti. Viso'mūsų veikimo vieny-

nizuotis ir veikti.
Bet mes čia tik dalelę tęs ūmi nėjome tų

darbų, kuriuos šiomis dienomis dirba šio di
džiojo “lietuvių miesto” lietuviai katalikai. 
Kada tie visi darbai pradės eiti dar labiau

toja yra Federacija.

BLOGA ŪKININKŲ PADĖTIS

lygiai ir Jėzus Kristus yra vi
soje konsekruotoje Ostijoje,

Šeštadienis, birželio 2 d., 1934

... , Gerb. kanriuvinkas Fabijonas Kemėšis, Dotnuvos Žemės l -
Dievo Kūno šventę; ir tą die- padalinamas, nepagadinamas, Į kio Akademijos profesorius, žymus rašytojas ir visuomenės
ną Sandaros skrynią, kaipo Į įr nenumarinamas, kadangi 
Švenčiausiojo Sakramento į- gv. Raštas reiškia: “Mes ži- 
statymą arba Kristaus Kūną Lome, kad Kristus, atsikėlęs

veikėjas, buvęs “Draugo” ir “Darbininko” redaktorius, ku
ris šiomis dienomis lanko mūsų kolonijas Chicagoje sakyda
mas prakalbas Vilniaus reikalais. Rytoj, &v. Panelės Ginii-

ir Kraujų, stebuklingai alto- liš numirusių, jau nebemiršta;' Dio parap. salėj, Marąuette parke, Moterų Sąjungos ir L. 
riuje po Sakramento uždanga į mirtis ant Jo daugiau nobe-J Vyclų aPskrieiai Serb- svečiui rengia pagerbimo puotą, 

giedra. Tokio oro tokiam laike, sakoma, nė- • garbinąme. Tai yra Į viešpatauja (Rom. VI, 9X Lojo ir mokytiniams davė, sa- šaulio pabaigai” (Mat.Gegužės mėnuo pasižymėjo karščiais ir(

mūsų saldaus ir visuotino Mes tūrime į švenč. Sakra- gydamas: “Gerkite is jos vi- XXVIII, 20). 
džiaugsmo šaltinis, lai yi^Įjnientą tikėti, nes Pats Jtizus.gj. nes tai mano Kraujas mn-! Mes turime tikėti į Švenč. 
priežastis, dėl kurios Šventoji! Kristus įsteigė tą Sakramentą,, josits Sandaros, kurs bus iš- Sakramentą, nes Šventoji Ba

ra buvę. Nuo karščių daug nukentės ūkinin
kai, nes pasėti laukai ir pievos išdega. Gy
vuliams pritrūksta ne vien pašaro, bet vie 
tomis ir vandens
kiai kįla javų
Rooseveltas sav
tęs V!cn4 >š tikslų pakelti žemes ūkio pro- siu ,urtu vis0 pa,.auli„ akivai.j savQ tikgjinų j ų me. fr k
dūktų kainas. Tai nelengt-as buvo darbas. Htikrųjų, yra iš ko viškųjj Sakramentą. Pasaulio
Reikėjo naikinti produktus ir apriboti sėji
mą bei sodinimą. Karščiai vyriausybei atė
jo į talką ir kainas pakėlė. Bet tūkstančiai 
ūkininkų skaudžiai nukenčia. Valdžia juos 
tildės šelpti. Kraštui uždedama sunki našta. 
Lietuvių priežodis gerai sako: kur trumpa, 
ten trūksta.

džiaugtis! Yra iš ko linksmi-j ^gelbėtojas, trokšdamas Ka- 
ntis ir dėkoti, verkti ir kalbė- j talikų Bažnyčioje palikti bra 
ti su pranašu: “Kas yra tasjngiausią savo atminimą dėl
žmogus, kad jį (.Viešpatie) i didžiausios žmonių malonės,| jaskas tuomet abejos ir sa- 
taip aukštini?” (Job. VII, 17).j gavo Kūną ir Kraują įstatė i kys, kad nėra Jo Kraujas?”

Vokietijos spauda didžiausiu įtūžimui

Tai y , dento visuotinas vyskupų su- 
ra mano Kūnas”, kas turės Lsirinknnas nusprendė taip: 
drąsumą apie tai abejoti? Ir “Jei kasftietikėtų, kad Šven- 
kada pats Krislus taip aiškiai čiausias Sakramentus altonu- 
ištarė: “Taį yra. mano Krau- je yra tikrasis mūsų Viešpa

ties Jėzaus Kristaus Kūnas ir 
Kraujas su (Kristaus) siela

Visas tikėjimas apie tą dį-|ftveneiausiame Sakramente dėl j Apaštalams Jėzus Kristus i ir dievyste, arba kas sakytų, 
delį ir stebuklingą altoriaus ■ Pastiprinimo ir apdovanojimo 
Švenč. Sakramentą glūdi tru- j ®avo dievybės turtais teisin- 
mpuose žodžiuose, kad Pats sielas.

davė galybę permainymo duo
nos jr Vyno į Jo Kūną ir Krau-

kad Švenčiausiaine Sakramen
te yra tik Kristaus paveiks-

Bineižia mūsų tautą. Tai daro be jokio pa j Viešpats Jėzus Kristus per Didžiąjį Ketvirtadienį, kada
grtndo. Lietuvos vyrrausyM dėl to buvo pri-1 Vakarienę duoną ir apaštalai valgė vakarienę, Jė-
versta net protesto notą Vokietijai jtrik,f. į Kto» ir! Kristus ėmė duoną, ja ,»■

Kraują. 1 ą stebuklingo per- Į laimino, ir laužė, ir davė savo
mainymo galybę, duonos ir į mokytiniams, ir tarė: “Imki taus Bažnyčioje iki amžių pa 
vyno permainymą į Kristaus te ir valgykite; tai yra manoj baigai- “Ir štai aš esu su
Kūną ir Kraują, turi Katali- Kūnaa”. .Jis ėmė ir taurę, dė l jumis pei? visas dienas iki pa-

Vokiečiai save skaito aukštos kultūros žmo
nėmis, bet su savo kaimynais jie, elgiasi kaip 
tikri barbarai.

Bolševikai pastatė begėdiškas sąly
gas, kurios privertė savo priešą, , nieko 
nesipriešinus, jas priimti.

Dabar vėl buvo atstatyta ankstyves
nė bfiklė; rusai vėl traukė į Mandžiūriją 
su savo direktoriais, tarnautojais, darbi
ninkais, draugijomis, prekybos atstovybė
mis, bet šį kartą jie traukė kaip pergalė
tojai, kurie buvo nusistatę nesileisti save 
suvaržyti jokiais aprubežiojtmais.

Ciang Kai - šėkas pasiekė savo tiks
lą; laike pusės metų jis visiškai ajidirbo 
Čang llsue - bangą ir savo tolimu pra- 
matymu nugalėjo jį be kovos. Sąryšy ku 
tuo nesusipratimu su rusais jis pastatė 
į sunkią padėtį ir kaį kuriuos kitus, pav. 
Nankino nacijonaftnėn valdžios užsienių 
reikalų ministerį Dr. C. TJ Wnngą.

Kai Čiang Kai - šėkas nepriėmė jo
kias sąjungos su bolševikais, tai tada at
sakingas Kinijos užsienių politikos va
dos griebėsi draugiškos pozaeįjm'MK. Ru-

kaskart vis liūdnesnė; nenorėitamim visiš , sijos atžvilgiu ir stengė si, khd hutų UŽ
IMK netekti savo militarinio ir politinio 
autoriteto, jis turėjo 1929 m. gale pra
šyti rusų liautis darius tolimesnių** karo

mėgsti dipbaiiatiniai santykiai tarp šių 
abiejų kraštų.

ją, įsakydamas: “Tai daryki- las ar galybė, o ne pats Kri
te mano atminimui!” O kada I stus — toks tebūnie iškeik- 
ngi apaštalai amžių negyveno l tas” (Sess. 13, 1). »
todėl nuo apaštalų ta galybe 
pasiliko jų įpėdiniams Kris-

litinio skyriaus vedėjas.
1927 m. do Crosse buvo atvykęs iš 

Kanados į Kiniją. Po atvyki/no į Kiniją 
jis buvo paskirtas brigados generolu ir 
jam buvo pavesta vadovauti Nankino na- 
eijonalinės armijos ryšių daliai. Po kurio 
laiko jis buvo pasiųstas į Šanchajų eiti 
toms pačioms pareigoms ir galop užsie
nių reikalų ministeris pasiėmė jį pas savo 
tarnybon.

Pulk. Bauerio paskirtas civilinis pa
tarėjas prie vokiečių misijos ryšių da
lies pastebėjo, kad Alfredas de Crosse 
turėjo santykių, su sov. agentu Alfredu 
Zųessmannu, gimusiu 1899 m. rugsėjo 22 
d. Varšuvoje (jo tėvas buvo Lenkijos žy
das; motina anglė) ir, be to dor, kad jis 
buvo susirišęs stapthis ryšiais su ’Gorba- 
tinkti, pašaliniu kiniečių rytų geležinke
lio agentūros vedėju, ir su tiesioginiu te
nykščio O. G. P. U. skyriaus viršininku.

Slaptas buvimas bolševikų diploma
to Nankine ir jo slapti pasikalbėjimai su 
kinų užsienių reikalų ministerių dar prieš

Mes, katalikai, tikime, kad 
Jėzus Kristus konksekruoto.i? 
Oktijoje yra tikras ir gyvas 
ir visas, nors menku savo pro-

(Tęsinys 5 pusi )- - -   * —..  ---- —
De Crosse sužinojo apie tai. Kokiu 1 Crosse nenujautė, kad jo kolega vokietis 

būdu, nesunku atspėti. Jis stengėsi atei- j buvo painformuotas apie jo santykiavi-. 
ty apsisaugoti nuo tokių nemalonių inci- irią su sovietų Rusija ir taip pat. žilojo,
denių, dėl to susižinojo su vokiečių žinių 
tiekimo vertėju, pranešė jam, ką jis buvo 
sužinojęs, ir nurodė, kad nesąmonė yra 
vesti tolimesnę kovą vienų su kitais. Ir 
šis pastarasis sutiko, kad kiekvienas to
limesnis prune&inėjimas apie kito lagerio 
draugus yra visiškai betikslis. Jų pozicija 
buvo pati stipriausia.

De Crosse veržėsi toliau į susirinki
mus ir, vartodamas gerai išbandytą rusų 
metodą, kiekvieną esantį nepasitenkinimą 
jianaudodavo su dideliu pasisekimu. Jis 
nurodė negarbingą misijos narių verkimą 
per Čiang Kaį - šėko kliką ir patiekė de
talių, kurias jis galėjo būti gavęs tik iš 
aukštų kiniečių vietų. Ką jis sakė, tai 
atatiko tiesai.

Prasidėjo draugiški santykiai De 
Crosse <larėsi kasknrt, vis atviresnis, gy
rė dalžiausį čiang Kai -šėko šiaurės prie
šą Feng Yu - hsiangą, kuris buvo jo ir

kad tuo laiku Feng Yu - hsiangas ir 
Yen Ilsi -sanas vedė derybas su Maskva 
prieš Kankiną, kad ji aktyviai paremtų 
jų karinius tikslus; d e Crosse žinojo ir
lai, kad jis ir jo šefas užsienių reikalų 
ministeris, Čiang Kai - šekoi nežinant, 
teikė jiems slaptas žinias.I

De Crosse neužtylėjo nė prieš svoA 
timšalius nukreipto veikimo, knrį jis str 
Dr. Wangu sukėlė, tačiau iš jo praneši
mų, iš patiektų raštų ir dokumentų f»a- 
aiškėjo, kad de Crosse iš tikrųjų — kaip 
jau daug kartų buvo kalbama — tnrėįo 
šnipų visuose ftundliajaus ožsietfio konsu
latuose ir įstaigose, gaudavo tnfinpam lai 
kui peržiūrėti kiniečių jiaMo tarnautojų 
rekomenduojamus ir šiaip ^au paprastus 
užsienio valdiškus ir privačių asmenų lai
škus. Apie visa tai jis ju-aneidavo savo 
šefui, užsienių reikalų ministariui.

pulk. Baueriomirtį buvo pranešami Čang
Jo dešinioji ranka buvo p. de Crosse, Į Kai - šėkui. Atsargiu būdu buvo nurody- j šefo Dr. C. T. Wango slaptai remiamas, 

Nankino užsienių reikalų ministerijos po- ' ta, kad de Crosse reikia pašalinti. j ir prašė pasikeisti informacijomis. De (Daugiau bus)
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VOKIEČIAI LABAI NĖR VUOJASI DĖL LIETU

VOS MEMORANDUMO

W p a r oa

Kai Lietuva įteikė Latvijai 
ir Kstijai jau plačiai pagar-

pėdos krašto užgrobimu. Tarp 
mūsų ir Lietuvos valstybės

rieji jų planai. Dabar gi šiuo j' 
naujai vokiečių hitlerininkų 
akiplėšišku išsišokimu, kad 
“Vokietija negarantuoja Lie
tuvai sienų ir kad tos sienos 
nesu tikrai nustatytos, kol

DIEVO KONO 
ŠVENTE

T

sėjusį, memorandumų dėl Pa-; nėra jokių garantuotų sienų, Klaipėda nesugrąžinta Vokie- 
baltijo Valstybių sąjungos ir 
artimojo bendradarbiavimo iš- 
plėtiiūo, į tai, kaip ir reikėjo
laukti, ypatingai smarkiai pra. jos bei Estijos ministeriu ka- 

•binetai, jeigu jie dabar svars
to lietuvių pasiūlymus. Lietu
va Klaipėdos užgrobimu lr 
nuolatiniais smurtais prieš njp- 
kietybę užsikrpvė naštų, po 
kuria sugrius, jeigu neturės 
drųsos ja nusikratyti. Ar šiaip, 
ar taip Lietuvos Klaipėdos 
politika stovi skersai kelio 
bet kuriai Pabaltijo politikai 
ir ko Lietuvos pasiūlymu Tjat

kol tas vokiečių krašto skly
pas mums nebus sugrąžintas. 

, Tėturi* tatai galvoje ir Latvi-

dėjo nervuotis vokiečiai.
-vyriausybei artima spauda, 
tarp kita ko, rašo, kad Lie
tuvoj vyriausybė, kaip atro
dę, turi savotiškų politikos pa
žiūrų. Tegul nelaiko Lietuva 
už blogą, kad/įei jos Pabalti
jo bendradarbiavimo planas, 
neva kelius Vokietijoje juokų 

sako vokiečių spauda — 
tačiau jis turėjo būti įteiktas 
dar ir Sovietų Rusijai, Lenki

jai ir Vokietijai, kurios prie 
jo būtų galėjusias prisidėti, jį į yra nesuprantama.
Kplėtus į Kavos rūšies' rytų! Taip ,.a)ba vekiMių spalldtt 
lakamo paktD. Toliau, vokie-l,,-, Lietuvoa IneInoraI„Jrono. 

į.-.ai sako, kad manyti, jog "ū;Ta#ian pamiršta, kad Vo- 
kietija visiškai neseniai atsi
sakė garantuoti Pabaltijo vai-

tijai, atvirai pasisakė, kad vo 
kiečiai ruošiasi žygiui į Klai
pėdą, kartu rengiasi okupuoti 
Lietuvų, drauge ir visų Paba
ltijį.”

Aišku, ir vokiečiai turėtų 
pagaliau suprasti, kad jų po
litika dėl nuolatinio veržimo-t
si į rytus, yra politika,, kuri 
jų pačių pražudys. Juk Vokie
tija dabar Europoje neturi 
draugų, ji yra visiškai izoliuo
ta nuo normalaus kitų valsty
bių politinio ir kultūrinio gy-

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
tu neišmanome tos dieviškos 
paslapties. Nes, jei Dievą0 
prieš mus atidengtų visų Sa
vo skaistumų ir garbę, tada 
mums reikėtų veidus užden 
gus bėgti nuo Jo, kaip žydai 
bėgo nuo Sinojaus kalno, ka
da jiems Dievas apreiškė'De
šimts Įsakymų. Taip būtų ir 
su mumis, jei Viešpats užslė
ptas Švenčiausiajne Sakramen
te apreikštų mums mirtingie
siems savo galingiausių majes
totų visame garbingume ir 
skaistume. Dėl to maloningiau

nepastebėtų. Staiga, paskutinę 
šakų prikalęs nušoko nuo du
rų kokios 10 metų amžiaus be
rniukas ir gėrisi savo darbu. 
Širvydas prie jo priėjęs pa
klausė:

— Kų čia veiki jaunuoli? — 
Berniukas iš karto nusigan

do, bet paskui nuraudo ir su-į 
ko:

— Ryt sekminės. Noriu pa
puošti...

— O kas tavęs prašė, Ap
vogsi dar...

— O ne. Aš tamstų labai 
myliu.

— Tai tu ir( gėles man at
nešei? j

— Aš... -V

'ta kirmėlaite galima Vokieti 
jų pagauti, būtų labai naivu 
ir tas planas esųs baustino po-

IŠSKIRTINA PROGA
Mca sIūlonM* ilkUlau-ius bargenils Aldtna<i(w AutonuihUtu'onc, kiirtiVM 
Clik-tųto yra tlar kada močllBd.
NKPKĄLEISK1TE ŠIOS 1IIDFI.CK PROGOS ,
Priimsime Jūsų s»iią karą | malpn-t, Ir d,km.jur imki Iii ik f Ik mėnesių 
užsimokėti lit^an.-a.

Kiekvienas šių automobilių mūsų garantuojamas ra Al u uo dienu. 'Taip
gi duodame dykai išmėginti 7 dienom*.

BUICK vėliausias 1931 De Luxe 
Sedan. l.ahai mažai vartotas. Ori- 
glnulls Iftbalglnias taip kai'p nau
jas; tobulus, tykus motoras. Nau
jas kainoyo >1700, mūsų S 
kaina tiktai ................
NASH De Luxe Sedan. Visais at
žvilgiais kaip naujas. Labai mažai 
tevažlnėtas. Su 6 dratfnlals ratais, 
gerais guminiais lankais. Turi mū
sų 90 dienų rąžytą ga- .1 
ranciją. Tiktai ........... ....
F RANKI JN 1981 Sedan. Labai ma
žai vartotas. Tobulas ilbaigimas Ir 
tajerai. Naujas kainavo ąuvlrS t IĮ. • 
S00, niflsų kaina l*J -r f"
tiktai .............................. O I U
AVBJJRN 1931 Sedan. Tobulam 
stovy. 6 dratinials ratais,1^^ -d g? 
tajeral kaip nauji. Tiktai I SI 
CHRYSLER De I.ure 1981 Sedan. 
tobulas kaip kad būtų ka tik iš 
dirbtuvės. Tarnaus dar deilseli me
tu. Kainavo suvirš $
$1300. Mūsų kaina tiktai

ItJSO 1832 Sedąik, Labai matai 14- 
vatlnėtaa Negalim^ at. 
skirti nuo naujo Tiktai 
DODOE 18iii Sudan' Kaip lr ne
vartotas. Tobulus Išbaigimas, mo
toras i'r tajedil. 98 dienu garan
tija raštų. 4g

DE SOTO De Luxe 1931 metų 
Sedan. Garantuotas kaip nauja*. 
Puikūs karna. 6 d ratiniai ratai, 6 
kuone nauji tajeral. netrūkstantle- 
J1 stiklai, tiražus Išbaigimas. Kai-

OAPILLAC 1981 De Luxe Sedan, 
Puikiausias karas, koki galima pir
kti už Jille kokią sumą. Turite pa
matyti, ’ kad įvertinti. M Asu kaina 
nustebins Jus **9 C
Tiktai ................................. 0/0
STUDEBAKER /9J2 metų Sedan. 
Ifrvažlnčtas tik. keli's gimtus my-sias Dievas, turėdamas pąmė- Sirvydas įsivedė jaunuolį į 

girnų būti su žrftonių sūnumis,i vidų ir iškvotė. Pasirodė, kau
•V . • • A * • •  1* l-v z-v ■ ii I m .i -viIi zat v» • n I. n nvmvuf, |Mn.u.u..u , veninio. Todėl vokiečiams ne- ....... ... .. ,.' 1 7 . .. . . ' , . • v savo išmintimi ir gailiaširdm-vijai ir Estijai bendrai siekia-1 Piketų ta.p akiplėšiškai bia*} „ knp. .p

mums — (vokiečiams) rotis dėl šio Lietuvos vyriau-1
sybės žygio, ypač atmenant, 
kad tam pritaria beveik visa 
Europa. Juk ne tik vienas Pa
baltais, arba ne tik viena Lie
tuva mato Vokietijos hitleri
škų politikų, paremtų smurtu 
ir kitų tautų neapykanta. Lie
tuva niekados ir niekam ne
leis, kad jos žemės būtų sve
timo kareivio batu mindžioja
mos. To reikalauja tautos ga
rbė.

ma
gurnu, rado būdų, per kurį ir 
prasčiausias vargdienis prio 
Jo, paslėpto po Švenčiausiojo 
Sakramento uždanga, gali ar-

berniukas yra lietuvis, kas 
dien klauso Širvydo pamokslų 
ir pats nori tapti kunigu. ‘Ge 
rai — tarė Širvydas — turi 
skaisčių širdį. Tu būsi žmo-

tintis be jokios baimės ir su į gus, o aš tau pagelbėsiu’. Po

stvbių nepriklausomybę. Tuo
būdžio. Ar Lietuvos vyriausy-| savo žingsniu Vokietija nusi-
l)ė mano, kad mes (vokiečiai) 
kada nors sutiksime su Kiai-

plėšė kaukę, po kuria slepiasi 
tikrasis vokiečių veidas ir tik-

PROGRESS KRAUTUVE
Pasiūlo Specialiai sumažintas kainas dėl 
JUNE BRIDES ir visų kity, kurie ieško 

pirkti visokiu namams reikmenų

$85.00 vertės seklyčioms, Valgyklų ir 
Miegamų Kambarių setai po. .. #39.50

$40.00 vertės, puikūs nauji Kaurai,
9 per 12 pėdų dydžio po... #19.75

$50.00 naujos mados gesiniai pečiai po #27.50
$45.00 vertės gražūs ir tvirti

Breakfast setai po .................

$30.00 Naujausio padarymo Studio 
Oouches po ...........................

*20.00 vertes garantuoti Springsiniai 
Matrasai po..............................

#22

#18.75 

# 9.95
$70.00 Garantuoti gražūs 7 arba 8 tūbų

Radios P° ....... ................... S19.5O
Platus pasirinkimas visokiausių refrigerato-

rių Nuo ................. ;•••• #88.00
Imame senus baldus į mainus ant naujų. 

Duodame didelę nuolaidą. Lengvus išmokėjimus 
PRTTA l KOM E VISIEMS

3222-26So. Halsted St.
J. Kaledinakas, vedėjas . 

Tel. Victory 4226

Leidžiame gražius radio programas kas Nedėldienį, 
tų valandą prieš pietus, iš stoties W. G. E. S., ICfO

dlocvkles.'

VAIKAS -- LIETUVIO 
MOKSLININKO 

DRAUGAS

didžiausia meile įgali glaustis 
prie Dieviškosios Jėzaus Šir
dies. Todėl, niekas kitas mums 
nepasilieka, kaip tik nusiže
minus prieš tų didžiausių' ir 
beribį Dievo Meilės stebuklą 
pulti ant kelių ir Jį garbinti 
Šventosios Bažnyčios kilniais 
žodžiais: “Garbinkime Šven
čiausiąjį Sakramentų, Jėzaus 
Kristaus, mūsų Viešpaties, ti
krąjį Kūnų ir Kraujų, dabar 
visados ir per visus amŽiij a 

! mžins”. Kun. A. T.

leido lietuviškų pamokslų, ma
ldaknygių. Jis yra pirmasis

10 metų suvargęs berniuką?- 
tapo kunigu ir geriausiu Šir 
vydo draugu. Jis net padėjo 
Sirvydui žodynų rašyti. Jo 
pavardė yra Jundzila, žino
mas Vilniaus pamokslininkhs.

Tsb.

ES8EX 1932 Sedan. Kaip tik naujas. Tiktai .....
GRAMAM De Lfflte 1981, .Sodan. Tobulas visais atžvilgiais, 
tiktai . ............ ,.................................. ..

Ir daugelis kitu. Nepraleiskite šio tlblcUn Išpanlaviiyn. Da s lai
kas pirkti amt karą.

Duosime liberališka nuolaidą už jūsų seną karą, ir nuo 12 ki Ui 
ni<*nesių laiko 'ui-iireokėli balansą.

Atdara ka-dUną ir Neik'-ltomls iki 0 vai. vak.

S'JUARE DEAL AUTO FINANGE GO.
2529-35 NORTH CRAWFORD AVĖ.

’195

ŠVEDŲ

AMERIKOS
LINIJA
ft New Yorko

į KLAIPĖDĄ 
Per Gothenburgų

Tur būt nedaug kas žino a- 
pie garsų Lietuvos mokslinin-! lietuvių kalbininkas. Mirė Vi- 
kų Konstantinų Sirvydų. Tai lniuje 1631 metais rugsėjo m.' 
tojas - kalbininkas, gimęs 1564 ,23 dįen^
metais Žemaitijoje. Būdamas Kai širTyda, buvo d„ jau. 
buvo pirmasis Lietuvi, raSy- nas kunigas fe pa.

, senos bajorų giminės, Sirvydas mokslus> jiR> j6 Sv.
dar tik 11 metų amžiaus tetu
rėdamas, gavo progos įstoti i 

, Jėzuitų mokyklų ir tapo ku-
nigu. Visų savo amžių Širvy
das buvo garsus Vilniaus pa
mokslininkas. Pamokslus Šir 
vvdas sakydavo lietuviškai ir 
lotyniškai. O kokiam gi kitam 
geresniam darbui, kaip bran
gių tautiečių apšvietai aš ga
lėčiau aukoti savo sveikatų?

atsakė kartų Sirvydas, kai 
lenkai priminė, kad jis per
daug lietuviais rūpinasi.

Netrukus po to Sirvydas ė- 
įnė rašyti platų lotyniškai -

Jono bažnyčios, prie savo du
rų kasdien rasdavo lauke gė
lių pluoštų. Iš pradžių Širvy
das į tai nekreipdavo dėme
sio, tačiau vėliau tuo reiški
niu susidomėjo. Kas gi čia 
toks uolus ir geros širdies bū
tų? Jsdkė savo tarnams pa
saugoti, kas gėles padeda, bet 
tarnai nesusekė.

Kartų Sekminių išvakarėse 
Širvydas grįžo namo iš baž
nyčios. Grįžo kita gatve negu 
paprastai vaikščiodavo. Ir 
kaip nustebo pamatęs, kad jo 
buto durys buvo gražiai ap-

lenkiškai - lietuviškų žodyną. ( kaišytos.
To žodyno 1615 — 1718 metų’ —Kas gi čia per stebuklas,
laikotarpy išėjo net keli lei 
dimai. Be to, dar Širvydas iš

mano sau pamokslininkas, ir 
pamažu selina, kad niekas jo

OLYMPIC
ATKLĖTĘS

DAIL\ ŪSE OF 
DAIRY PRODUCTS

AVERACE 
U.S. CITIZEN

rroi hilk - n r

CHEESE

<& ICE CREAM

BUTTER

GREITA 
_____________KELIONĖ
j LIETUVĄ p«, ŠVEDIJĄ

— •'j ' » —- <L U
Didelė Ekskursija

Rengiama

Liet. L. A. Sųj. Amerikoje
Modernišku baltu motorlaiviu

“GRIPSHOLM ’

išplaukia iŠ New Yorko

Liepos (July) 3, 1934
Kiti išplaukimai:

Drottninghoim .. Birželio 12 | 
Drottningholm, .. Liepos 17 f
Gripsholm, :........ Lienos 251
Kungsholm, .. Rugpiūčio 18 

Krefpkitės Į vletlnj agentą, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE ' 
181 N. Miehigan Avė.

«■■■■■■■■■■■»
;R«umatizmas sausgėle<_
■ Naalkankyklta aavąa akaua-
g mala Reamatlcmu. Sausgėla ■ 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
“ — raumenų sukimu: nea akau- g
■ dėjimai naikina kūne gyvybe
g tr dainai ant patalo parulde. ®

CAJPSICO COMFOTIMD me- ■
■ etls lengvai praiallna virtini- B
■ nėta ilgas: mums Mandte dau

gybė įmonių siunčia padėka- ■ 
vonee parvelka. Kaina IUe per ■ 
pulta tie arba dvi ui U.tl. _

' Knyga: "•AIJTWTI» gVFT- " 
KATOI" augalais gydytlea. kol- ■ 
aa lt sentų. g

Justin Kulis Z
•Sll 80. HALATBD 8T ■

Cklesgn tll ■>&«■■■■■■■■■■■

Olymplc sportininkai vartoja plano gą. vis geram aėovy. Nėra Jokių rū- 
prodvktaa. kad išlalklua ptrmenytią I pėačžų apie ‘•sudaužymą" Šio bran- 
virš kitų vikruanu. gėralą nervaia iri gaus malato neėant j| namo. nea Jo 
normallo arorfo tobulumo. Jfla lr i nereikta neėtla, kol jūaų piano prie
gaide turėti Mą naudą — vartokite l tatytojas p rietą to Juma saugų, poa- 
kvortą pieno arba tam lygų. kaa i terlauotą pieną | namui kasdieną 
dieną. ' taip pigiai.M MI štai gcroa ir pigus būdas atsiekti 
Htuoa tris reikalingumus, nea: pirma, 
pienas vila duoda pinigų vertą, duo.

žinoma. Olymplc sportininkei varto 
ja šluoa produktus visados, ne tik 
tada, kada prasideda žaidimai lr 
sportai Taip pat ir Jūsų svejkatadamas geriausi melsta už žemiausią . . _ _ ___ _

kalną; antra, pienas yra prllmnae;' priklauso nuo vartojimo šVų prnduk-' 
Ir trečia, patogus, pristatymas prte tų vtsadoa. kasdiena, jei norite su-. 
jūsų durų kas dieną, per Metų, anie-1 aliouktl reaultatų

Jei Rengiatės Pirkti
Elektrikinį Šaldytuvą

APLANKYKITE MUS!

Mūsų krautuvėj? rasite šaldytuvus visų žinomų 
išdirbysčių k. a. NORGE. APEX ior. kt.

Kainos

Pradedant
ir

I
aukščiau

LENGVOS IŠMOKĖJIMO SĄLYGOS

Roosevelt Furniture Co.
INCORPORATED \

(įpėdiniai City Furniture Co.)
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
«•
Phone: SEELEY 8760

BRIDGEPORTO BOCERIŲ IR GROSERNINKŲ
IŠVAŽIAVIMAS

SEKMAD., BIRŽELIO 3 DIENĄ, 1934 M.
SUNSET PARK. Prie 139 tos IR ARCHER PRADŽIA 12 VAL.

PASTABA: Važiuoti galima bile keliu iki Archer kelio ir tuo keliu iki 135-tos, 
kur randasi daržas prie pat kelio su gražiu bromu. Kas neturės bilieto iš anksto 
(kuriuos galima gauti veltui pas tos sąjungos biznierius) tam priseis užsimokėti 
25 centa’ RfiNO- KOM.

_____

t



-

Šeštadienis, birželio 2 d., 1934

Lietuvių Katai. Akcijos Seimas
(Pabaiga)

Kompensdcijoe reikalu

1. Kadangi, kompensacijos 

mokestis yra iftaiesnįs I’enn- 

sylvaniu valstybėje, negu ki
tose valstybėse.

Nepadorių judamųjų ir kal- 

i basųjų paveikalų reikalu

-------  ’ . *1^1. Kadangi, daugybė juda-
syti ir reikalauti mūsų vals- mųjų paveikslų, kurie rodomi 
tybės legislaturos 'pravesti j- mūsų miestuose dabartiniu lai 
statymus:

- Kad,
’ v,

1. Kompensacijos u(okestis
būtų sulyginta su kitų valsty-

Kadangi, kompenaaoija nž biy mokestimis,
sužeidimą ir mirtį, kas įvyks- n. ,.12. Kompensacija butų mota darbo metu. daugely atsi- , , , ■ . ■.. ... 7 karna tiems, kurie buvo, suželti kimų nebuvo išmokėta.

3. Kadangi, septynių dienų

ku lygiai išvaizda ir kalba la 
blausiai įžeidžia krikščioniško 
liadorumo jausmus ir yra di
deliai pavojinga krikščioniš
kai dorovei, ypatingai dėl jau 
nuomenės,

LIETUVIS ĮSTEIGĖ KARA
LIAUČIAUS UNIVER- 

> SITETĄ
Daktaras Rapagelionis gimė

1485 metais, Kaunijoj. Mokėsi 
Vilniuje Krokuvos universite
te,-gavo teologijos bakulio- 
riaus1 laipsnį. Vėliau nuo 1542

me sulyginti. Mat, naciams ne .Kudirkai, mokyklos mergaičių kad ji pasiekt') visus tikin

patinka,' kad jų taip žeminami chorui, smuik. E. Meilūnaitei, 
lietuviai pirmieji pradėjo mo-Į solistei O. lvinskaitei, Šv. Ka
kvti vokiečius

PADkKA

Brighton Park. — šiuo no
rime išreikšti padėkos žodį vi
siems, kurie prisidėjo prie 
mūsų vestuvių pagrųžinimo. 
geg. G d.: sodalicijai, dvasios

Tsb. zfmiero ę-eserims už altoriaus
papuošųnų. “Draugo’’ redak
Šimučiui ir Atkočiūnienei už
gražius sveikinimus per vaka
rienę, giminėms, diaugams u?
gražias vestuvių dovanas. M . * * • »

J. ir H. Gerčiau

čiuosins ir kad nekatalikiško
ji spauda hitų įkniesta iš ka
talikų tarpo.

sti ar užmušti nežiūrint kaip 
nelaimė atsitiko prie darbo,

3. Kompensacijos mokėji
mas prasidėtų trečių dienų po 
nelaimės, o ne Septintą.

4. “Miners’ Artlima” lyga

perijodas tarp sužeidimo ir 
pradėjimo, mokėti yra pe/ilgas 
ir skriauda darbininkui. 
z 4. Kadangi, kasyklų darbi- 
pipkų lyga vadinama “Min
ers’ Astiuna4’ yra tiesiogine! būtų apsaugota kompensacijos 
ir neišvengiama kasyklų dar-) j^tymais ir kad po mirties 
bų paseka.

5. Kadangi, ■•Pennsylvania 
valstybėje nėra įstatymo mo
kėti senatvėje pensijų tioms,'
kurie visų amžj prie to darbo 
praleido. Todėl:

Mes, Lietuvių Katklikų A- 
kcijos Seimo dalyviai, susiri
nkę geg. 27 d., 1934 m., Šv. 
Vincento, Girardville, Pa., ba
žnyčios svetainėje, atstovau
dami 35,000 šios apylinkės lie
tuvių, šiuomi nutariam pra-

2. Kadangi, tie pavešim . » P k geg. n u.: aonauc.jn,, dvasios Kiekvieno-kataliko tari bū-

didinimo,e skiepija stabmeldį I j . Melanct I & rūpestis, kad bū
ško gyvenimo principus, i3‘,Į ™w. V. Mališausku,,.varg. j tu<tiDri kuteliUška snauda.

NE NUSIMINKITE

Jūs galite gauti pas savo vuist iiii'iikn 
tam tikrą TONIKĄ, kuris per Ilgą 
laika buvo vieno Įžymaus Gydytojaus 

-eaKrlpcija. Tat yra tikrai xera nau- 
— tik reikalaukite

Mėnesinis treatmentas už Do.ui) 
pilnai garantuotas. Jeigu jūs nes| 
jausite tvirtesniu, arba jeigu ne bfl 

jūsų pini 1(Javus daktaro laipsni 
apsigyveno Karaliaučiuje.

3. Kadangi, mums labai rfi 
pi, kokie padorumo ir dorovės

" . ĮTen jis buvo vienas pirmų • 
jų Karaliaučiaus universitetet

i steigėjų ir pirmasis universi 
teto teologijos profesorius. Pa

principai yra skiepijami šių 
dienjį jaunuomenėj, kurie vai
ruos jų gyveninio elgesius a 
teityje,

jo šeimai kompensacija būtų 
mokama, - krikščioniškos dorovės prįnci-

5. Senatvės pensijos įstaty- įpratimų. Todėl: 
mas būtų priimtas šioj valsty-l

4. Kadangi, mes, kaipo ka žymėtina, kad vokiškai profe 
talikai, kuriems labai rūp: 'norius nemokėjo. Paskaitas 
skiepyti mūsų jaunuomenė; • skaitė- lietuviškai ir lotyniš 

kai. Rupagelionis turėjo pm-
kių iškalbų. į jo paskaitas su 
eidavo daugybė studentų lie 

pats
jas

Mes, Lietuvių Katalikų Ak 
bėj,- kad senieji darbininkai - CUOS Seimo dalyv iai, susirin- j tuvių ir vokiečių, 
būtų aprūpinti senatvėj. 27 d., 1934 m., Š\ . kunigaikštis Albrec

Kad šios rezbliucijos būtų 
įduotos gubernatoriui šios va-

! lstybės — Pinchot, Darbo Se
kretorei šios valstybės — K. 
Garr, reprezentatoriams "ir 
senatoriams šios apylinkės.

net
kunigaikštis Albrechtas 

Vincento, Girardville, Pa., ba-• lankydavo. Beprofesoriauda 
žnyčios svetainėje, atstovau- ) mas jis globojo lietuvius i: 

“darni 35,000 šios apylinkės lie { pirmasis iš visų lietuvių pra

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKU.! 
SĄSKAITAS

Balansas turi bud 
ne mačiau $100. C 

PARANKl S -DRAUGIŠKAS 
TVlRTASdjtej

; - T-'; MsfSL

HALSTED EICHAHGE 
HATIOHAl SANK

Halsted St. ir J9th PI.
Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS Į

ŠALDYTUVŲ PIRKĖJAM
T I K

tuvių, atsišaukiame į kiekvie- dėjo lietuviškai rašyti. Jis mi
ną lietuvį katalikų Scliuykill, Į rį 1545 metais ir Albrechto 
Carbon ir Northumberland a- • įsakymu buvo palaidotas ša- 
pskričiuose, įimant llazletonų hįa ‘ jo giminių kapų. Ant jo 
Luzernę apskričio, naudotu- Į antkapio ir šiandien dar tebė-, 
kiekvienu galimu ir leistinu Į ra iškaltas toks parašas: “Čia 
būdu, ypatingai pavyzdžiu, ir gĮ,įį didis-vyras Lietuvių tau- 
draugišku patarimu, kad paša tos-garbė, kurs Stanislovo va 
linus iš mūsų miestų stabmel- dįntas buvo’’. Ateinančiais me 
diskus ir nepadorius judamuo- tais šiam garsiam vyrui suka

LIETUVIAI DAKTARAI:

I tų stipri katalikiška spauda.'’1^ ^£5^

Z.

VISA KELIONĖ JUROMIS
Į JŪSŲ TAUTINĘ KLAIPĖDĄ

. ‘ (per Copeuliagą)
IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO,

S. S. PREDERIK VIII .. Gegužės 26 
S. S. UNITED 8TATES Birželio 16 
S. S. FJLEDERIK VIII .. Birželio 30 
S. 9. “UNITED STATES’’ .. liepos 21 
S. S. FREDEBIK VIII Rugpiūčio 11

DIDELĖ VASARINĖ EKSKURSIJA
ypatiškai vadovaujama Juozo Janush’o, Jr.

''laivu “FREDERIK VIII’’
iš New Yorko. Birželio 30 d.

Dėl informacijų kreipkite pas vietinį agenįų arba į
“DRAUGAS’’ '

2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois

SCANOINAVIAN AMERICAN LINE
Chicago, III.

sius ir kalbamuosius paveiks
lus, kurie atvaizduoja stabme 
ldiško gyvenimo supratimų ii 
kurie dvokia šlykštumu, ne
švarumu ir nepadoriomis kal
bomis, j kurias yra gėda pa-l 

' dufiam žnipgui žiūrėti ir klaui 
syti, ir yra pavojinga šalies 
gerovei.

Ir, mes pasižad&m, į tokius 
i kalbamus ir judamus paverk- 
sius nosiiank’vti.

nka lygiai 450 metų nuo jo 
mirties. Lietuvos universitetas 
žada taš sukaktuves atitinka
mai paminėti, o vokiečiai no
ri jo kapų panaikinti ir su že-
VIENINTĖLIS LIETUVIS 

KVIETKŲ AUGINTOJAS

TeL LAlayettr 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.

f Prie Archer Are. netoli Kedsle) 
Ya.nndoe: duo S Urt 8 »«J. vakaro 

Seredomia lr nedėliomla pacal 
eutarti

DR. A. P. GURSKIS
DENTISTAS
4204 ARCHER AVE.

corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. LATayette 7S60

UR. F. C. WINSKUNAS
OYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 

▼aL; S—4 lr T—• vaL vakare

Rea. 2136 W. 24th SL 

ToL CAMal 0401

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1410 SO. 40lli CT., CICERO, II.L.
Utar., Ketv. lr Pėtn. 10—9 vai. 

9147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned. Sered. Ir Subat, 2—9 vai,

SI t L O IR DUODA 

Didžiausį pasirinkimų 

Teisingiausių kainų

' Lengviausius Išmokėjimus 

Geriausį patarnavimų 

5-KIŲ METŲ GARANCIJĄ 

ant geriausių išdirbysčių

REFR1GERATOR I Ų
Šių visif išdirbysčių sekančiom 

kainom sykiu su pristatymu, 

įrengimu ir nuo 1 iki 5 metų 

garancija.

NORGE j
$116.50

GIBSON
0‘ ■ 850

GRUNOW
ŠI 39.50
CROSLEY
099-50

. SPARTON
1 012950

LEONARD
0132.50
MAJESTIC '■ ..
089-50

FRIGIDAIRE
.0117-00

WESTINGHOUSE
0137-00

Nevaržyk h*v0 Im-.mv.. al<4k į PEOPLES M.IIAI’TI’VER Ir pn*taklrl< 
hm* rt-fi-ktenihn-l. kurk. ikM l'nm-lŲ geriau islal patiks. k'uoubpt Uk 51o - 
>< kmntnvė-M- turite'prtigim 4«lygtntl vtmą "u kitu Ir tik vien gerųjų 
tMtrhy.-uMų refrigrra tortus.

Prie tu, mes parodytam tlaug kitokių priežasčių. klixlėl GERIAU 
APKI.VKMv A pirkti n frigi-nrtorĮ 15 <li<lžla ilsių Ir atsakombiglaiHlų 

Lietuvių Ki-auHivIų t ldcngnje.

M AN ur ACTUftlNfl COMPANYl

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. l*afayette 3171 Tel. Hemlock 8400

l>ei lnr<*rmM<-IJų, Galite TetefonunUi ftEMI.tH'K KIMI artai L.\F- 
.VYFTTte 6171. Įmani.- -enų kvtminę ar Mie rekMiriuM | mainus ant 
naujų rrfrė(<-ra»orių Ir .huMlamv- nnutaiilų. Mnl.>uėAlt<- atalkmtp-

IŠ SIUVĖJU KON VEN-
' CIJOS ' '

«
Rochester, N. *. — Si avėjų

^konvencija baigės geram ūpe. 
Rezoliucijų skaityta 274. Ko
rinei joms pavesta sugrupuoti. 
Jos buvo visokio turinio. Ku
rios priimtos, bus bandoma į- 
gyvemlinti darbininkų gerovei. 
Pasveikinimų gauta apie 250.

Seimas didžiumoj pageida 
vo, kud fermerių darbininkų 
partijos išbujotų, kaip demo
kratų ar respublikonų. Roclio- 
sterio Join Bordas' seimo at
stovas priėmė nuoširdžiai. Ap
važiojo busais visų Rocliestei, 
ir iškėlė bankietų.

Lietuvių lokalas 203 taipgi 
suruošė bankietų lietuviams a- 
tstovams, kurių buvo 15, pa
gerbti. * ‘

Man linksma buvo su lietu
viais pasidalinti mintimis gi 
rūtoje- kalboje. Patyriau kolo 
nijos padėtį. Visur mažai da
rbų.

Rochesterio ir Brooklyne 
žmonės geresniam padėjime, 
negu kitur, o- ypač Chicagoj. 
Mat, Rochestery nei vienas 

j bankas neužsidarė, taip pat ii 
. Brooklyne. Tat lietuviai nėra 
taip suvargę, kaip Chicagoj,
ar kitur.

Lxibai esame dėkingi Roche 
sterio lokalo valdybai, kom: 
tetui ir bankieto renginio ko
misijai už sugaištą laikų, lo-

1 Sao. Delegatas

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6558 So. Westem Avenue

Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 
Nedėliomis pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS
Ojplomctrtc“Ilx Aklų Specialistas 
Palengvins aklų Įtempimą kuria

«v«ip.?146*“8.?/111 Ralv°Ą skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 

l mo, skaudamų aklų karšti, atitaiso 
• !f“tn,Ptr,9<y!',te ,*r tollre*Y8te. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsltl- 
“i”?yose f>S*amInavimas daromas su 

i elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speot&lė atyda atkreipiama 1 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v 
Nedėllpj nuo 10 lkl 12. Aklnfų kai
nos per pusę pigiaus, kaip buvo pir- 
miaus. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos be akinių. Kainos pigiau

Auginu žydinčias ir kvepia
nčias gėles dėl namų ir darže
lių, ir dėl kanu,’ taipgi apsodi- „*’ 1 r v 471M SOUTH ASHLAND AVR

Phone IUMrievsr.1 7MBnu kapus sulig jūsų noro, už 
prieinamų kainų. Užprašau vi
sus gerb. lietuvius atsilankyti.

A. B. SELEMONAVIČIA, 

3840 West lllth Street 

Phone Cedarcrest 0855

• Vienas blokas į rytus nuo 
6v. Kazimiero kapinių

Phone 01 Nai 8122

DR. KARL NURKAT
gydo akis 7 

ir prirenka akinius
alsakomhigai

VaL: nuo 10—3 v. p.p.
Nedėtoje pagal sutarti

2201 W. 22nd Cermak Rd.

I V A I 1 6 I D I I T 1 1 1 I:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
t lubos

CHICAOO. ILL.

OFISO ▼ AIMANUOS:
Nuo 10 Iki 12 yal. ryta. nuo > Iki 4 
raL po platų lr nno 7 lkl 0:10 rai. 
vakaro. Nadėllecnla nuo 1* Ikf 11 
valas dai d lan*.

Telefonu 3HDway 2880

Oftao Tai. Vltmrr
TaL DRBaal *1P1

DR. A. A. ROTH
• Rusas Gydytojas Ir Cklrui<as

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Ir 
visų chroniškų ligų. 

Ofisu 3102 So. Halsted Si
Kampa* lįst Btraat

Valandoe: I—« paptat. 7—» raL rok. 
Nedėlfomls lr irantadlenlala !•—*W

R»s Pbons
141

Offtea Phona 
TRIanaie M4<

DR. A. R. McCRADIE
OTDTTOJAB lr OHIRUROAfl 

7850 So. Halsted Street 
ROOM Ilk

W I-A U M ttk rtfcare

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURpAS

4631 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. YAKds 0»»i 
Rex.: Tel. FI.Asa 2100

Valandos: •
Nuo 10-11 ryt®! 2-1 lf T- *• 
NadtttlsaiaJa nuo 10 UU 12 (Uan^

Office Phone
PROspect 1028

R es. and Office 
235* So. Leavitt SL

CANAL 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 lkl 4 tr nuo 8 Iki 8 rak. 
Nedėliomla pagal sutarti 

Oftao telef. BOCIevard 7820 

Namų Tel. PROspcct 1030

Tel. BOCIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.

arU 47th Street 
VaJ.: nuo • lkl 8 rakare

v Šaradoj pacal autartl

Tel. CAMal 0287 *
Res. PROapect 8859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDTTOJA8 ir CHIRURGAS

1811 SOUTH HALSTED STHKICT

Hnždnneila <800 So. Artaala*. ars 
Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet

• ikf •:>• rakare

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja*

2515 VVEST 69th ST.

Of. ir Bes. Tel. HBMlock 6141

Valandos:

2-4 popiet; nno 6 - fi vakarai*

. I .... I ■ I ik. ! I , . ■ —
Offlcr Tel. A Wentwofth 8320

Res. Tel. Hyde Park 3391

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKU LIGŲ 

8PECIALI8TĖ

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 lkl I po pfetų, 7 lkl 8 rak.

Uafcjuua Šaradom^

nk.

Dienoms Tel. LAFayette 5792 
Naktimis Tel. CAN'al 0402

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

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Nedėlfoje pagal sutartį

Office Tel. REPublie 7096
Res. Tel. GHOvehUI 0817

7017 S. EAIRFIELb AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
84N» W. MzUtųtE-lTE RGAD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

VaL 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedėlfaj susitarus .

TcL CAMal 0122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS*

2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavitt St.> 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

/ Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Tel. CAMal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road

Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 
Soredomis lr Nedėliomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefoiuts REPulkic 7K6H

Oftao: Tel. I.AEayctte 4017 
Res.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVE.

Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 
ReahleiK-iJOH Oftaas:.2656 W. 69tli SL 

Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 
Sėrcdomla tr Nedėliomla pagal sutartį

DR. T. DUNOULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VlRginia 0030
Ofiso vaL: 3—4 lr 6—8 p. m. 

Nedtllomta pagal autartl

TeJ./Ofiso BGITieraril 5913—14 
Rez. VlCtory 234*

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-1:30

756 W. 35th Street

9
i
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PIKNIKAS PAVYKO ! DAUG DŽIAUGSMO
Morth Side. — Pikui kati pe

natas visų di augi jų parapijos 
naudai gegulės 27 d. pavyko.

•> < *; lV:«į
Dėkojame Dievui už gražią 

dienų, kad mūsų prisirengimas 
nenuėjo veltui. V

Northsidiečiai laimingi turė
dami geraširdžių žmonių. Vi- 
si jie atsilankė j piknikų. Sve
čias didž. gerb. kun. L. Brig- 
manas sekmadienį laikė sumą 
jr pasakė gražų pamokslą. 
Nors jis toli nuo Chicagos (ry
tuose) gy vena, bet, pasitaikius 
progai, mūsų neaplenkia. Sve-

Weat Suk. - -'Pralėkdamas 
garnys pro biznierių Pranciš
ka us if Marijonos Kiminų na
mą, 2300 H. Oakley ave,, palt- 
ko dovanėlę —• mažą mergelę, 
kuri Aušros Vartų bažnyčioj 
birželio 2 iL 7 vai. vak. bus 
pakrikštyta vardais bonaine 
Teresė. Krikšto tėvai Flena

KEISTUČIO PAŠALPOS 
KLUBAS IR ALTASS

Lietuvių Keistučio klūbo 
auka AI/PASfcj $45.00 įteikta 

ižd. J, Mackevičiui.
Kią sumą keistutifečiai juke

lė ai/jengtianii šolyų vakarėli, 
balandžio 29 d., Ht>Iywood sa 
lėj. Bengiant tą vakarėlį ne

3825 So. Kedzie Ave.; K. Va
inius, ėi338 So. Kedzie Ave., ir 
klubo kasininkas per metų el-
fę, Bitautas, W. 85 St. Tai

(» •z*' I, tiek apie klūbo parengimą tra-į

MIRĖ RISTIKAS J. 
ŠIMKUS

Associated Press žiniomis iš 
nsatlantinio skridimo naudai. į y0rjfO> gegužės 31 d.,

Dabar noriu priminti, kad Polycliuic ligoninėj nuo sme- 
birželio 3 d. įvyks Keistučio i genų sutrenkimo mirė sunkio

APVOGCriausi&s ‘lošėjas gaus dovaną, 
tat sekantieji laimėjo: R. Sta 
niey, ^F. Nakrošis, p-lė Vanda 
McKinzie, G. Grybas, Zabelę 
Dr. K. Kliauga, J. Pake], .N. 
C Poczulp ir Karka. Sumi
nėti asmenys prašomi ntsišau 
kti į mano kabinetą (jffiotj: 
2201 VV. Cermak Rd. G«wS
lankėtas dovanas. O jei knis 
neparanku pas mane atvykti, 
tai gaus laimėtą dovaną Kin
kančiame turnamente, kuru 
įvyks birželio mėnesį.

Visi prašomi tėmyti livk/a- 
ščiųose apie ateinantį tu r ra
mentą; trumpoje ateityje bns 
paskelbta smulkmenos. Sega
ntis turnyras bus įvairesnis 
už praeitąjį.^ »

Dr. G. /. Bloii*',
2+ G. Š. raže

Trečiadienio vakare, Vainl 
kų Dienoje, nežinomi piktada 
riai įsibriovė į graboriaus SI 
P. Mažeikų namą, 3319 Litua 
nica Ave. Be kelių dolerių it 
įvairių dalykų, nežinomieji P> 
ėmė ir įvairius dokumentuą 
kurie turi vertę tiktai pačiam 
graboriui Mažeikai.

S. P. Mažeika siūlo $50, bu 
jokių klausimų, už sugrąžini
mą jam šių popierų. Jo tele
fonas yra Yards 1138.

_____ f S
“DRAUOAS”

klūbo susirinkimas, į kurį vi
si nariai būtinai turi atsilan
kyti, nes yra labai svarbus da
lykas. Neaiškinsiu čia,

jo svorio ristikas Juozas Ši
mkus iš Worcester, Mass. 

Gegužės 22 d. Nevr llaven,
fc*s,ConTK, vėlinis ritosi su Babe 

per dalykas, tik visų prašau! C«ddock. Kistynės išėjo .ly 
būti susirinkime. , giomi8> Gegužės 25 d. turėjo

Ypatingai norėčiau, kud i. Į ristis su Walter Padalek Ri- 
,1 L

Ąvuliūtč iš Detroit, Mieli, ir! tiktai aš, „ būdamas rengimo 
Jonas Grikšas’ iš Brighton ‘ komisijos narin, pasidarbavau, 

bet ir daugelis kitų: kaip J. 
Balnis, J. Makrickas, K. Kaz-) 
lauskas, M. Paulaitis- ir kiti. 
Medžiaginiai prisidėjo sekan
tieji Keistu*
Chas. Pilipawski, 4559 S. Wa-

Park. į puotą pakvietė būrelį 
svečių? \ Rep

West Sidės Ekspreso (dide
lio troko) savininkas St. Pa

čias Nortli Sidė tnri daug pa -j, bijūnas, 2148 S. Hoyne Ave.
kuris V Draugo” pavasariniožįstamų. Atsilankę į pikniką kuris ?Draugo” pavasarinio shtęnaa Avė. savininkas už- 

su gerb. klebonu .svečias dar pikniko, gegužės 20 d. pikni- U nuoširdus “Draugo"
arčiau susipažino sn parapi- kieriuf smagiai pavėžino, da- *r antrojo transatlantinio skri 
jonais. Visi džiaugėsi pamatę bar turi daug darbo su <ei- dimo rėmėjas. Ne tik stambią 
svečią vienuolį piknike. mynų pefkraustymu ir iš an- au^ą davė, -bet dalyvavo ir

Pikniko reikalams aukojo’ksto įstatymu gerų anglių finaasųnai parėmė.
įšokantieji biznieriai: A. Buzut,^*1 ‘ _K,tas karštas 8kridin,° **'

1700 Wabansia Ave.; Btllke i ■ Gegužės 30 d. jis palarnavoineJas v,eTia* seniausių kiu 
vičius, 1634 N. Oirard St.; M. Labdarių 7 kuopai, biržerfo 10
Cesokas, 3300 Spaulding St.;' d- F> trokas eis į Labdarių gi- 
Progress Dairy Co. (Max Kai- rias, o liepos' 15 d. į Vytauto 
ko'wski). 3747 N. Albany Av.; park* su Aušros Vartų para-

bo veikėjų Jos. Erirtgis, savi 
ninkas “Kedzie Grill”,, 3959 
Ko. Kedzie Ave., netiktai su
manė tą parengimą, bet dar

mūsų jaunuoliai' kurie šįmet chmond, Va. Penkiolikai mi* 
įsirašė į klubą, ateitų į šį su- nutų prieš ristynes. J. Šimkus 
sirinkimą. Reikalas svarbus, apsvaigo ir buvo diskvalifi- 
Tą reikalą patirsite vietoj. Be | knotas.
to, brangūs klūbiečiai, ar ži-1 
nole, kad mus laukia vienas 
didelis surprizas. Aš žinau,
kad nevisi jaučiate apie tą 17 ?

F. J aka vi čia

PA VAKAR ĮNIK PIKNIKAS'

Velionis buvo 38 m. amžiaus.
Riistvnių sporte buvo per 12 
metų.

TURNAMENTO SĖKMĖS GARSINKITĖS “DRAUGE*

Kata lik iškasi 
Lietuviškas!

Patriotiškas! v 
Teisingas!

Naudingas 1 
Pamokinantis!

SKAITYKITE IR PLATIN. 
KITĘ “DRAUGĄ”

F. Kavaliauskas (Nefy Process 
Baking Co.);

Šeimynos ir pavieniai-auko
jo: Rugienių, Dumbliauskų, 
liekų, Kiautų, Kišonių, Rugių, | 
Čepaičių, Deksnių, Kizelevičių,! 
Tamoševičių, Karečkų, Maks-i 
vyčių-, Kavaliauskų, Andruš- 
kevičių, Mačikonių, Kupčiūnų, 
Belunių, Zmevičių, Jenulaičią, 
K.‘Jusevičiūtė, O. Gibienė, M. 
Grigalienė, M. Ktankevieia, M. 
Butkienė ir Šv. Ražančiaus dr- 
ja- • .

Pikniko Rengimo Komisija 
taria širdingą ačiū aukotoja
ms, svečiams, biznieriams, po
litikieriams, visiems parapijo- 
nains ir kas tik kuo prisidėjo 
bei parėmė pikniką.

Pikniko Komisija

pijos piknikieriais. Rep.

. ŠIS - TAS IŠ MUSU 
. PADANGĖS ‘

ir auką davė. Be tų' dar šie‘ -

Dievo Apvaizdos parapijos 
pavasaviniam piknike visi 
gaus progą išgirsti mūsų ge
rbiamus svečius iš Lietuvos, 
kan. F. Kemešį, prof. Vitkų

lietuviai aukomis
ir p. Babicką. Visi kviečiami

patrijotai uukuuus ,tja|vvan|į piknike rytBį, Vy 
prisidėjo prie mūsų (taulo parkei Want girdsjus j

domias kalbasi

DIDELE MA
Iškrauatome visą savo modelių 

aukštų ir sandėl) po. Vfc kainos. 
$26,000 stakas turi oūtl parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis. 
Lengvais išmokėjimais ar cash. 

$160.03 Sėklyčių setai

£29-45
$145.00 Valgomų kambarių setai

£29.45
$98.00 Seklyčioms kaurai

£1950
< •?

$150.000 Miegamų kamb. setai

£29.85
Skalbimui mašinos

£3950
I < >

Elcktrikinės ledaunės

£89-50
..Geležinės lovos; visų dydžių..

Pilnos vatos matrasal

£4.95
9x12 valloki'nlal kaurai virtuvėms

£398
$50.00 gesinlai pečiai

£28-75
$21.00 innt-r spring matrosai

£8-95
Alintai kilų burgonų šlaiue dė

džiui lame išpardavime. Atsiminki
te dblžlstndų ir pulkiaiislg rakandų 
krautuvę Brl<tg»-porte.

K-nss A<»>*-pli .tnzsill*. vedėjas. .

DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 South 
Llalsted St.

Atdara Antrad., ketvirtad Ir
SeMadienft) vskarale iki vai.

We$t Pullman. — Geg
d., parapijos svetainėje Aka 
demijos Rėm. 7 skyrius buvo 
Burengęs vakarėlį, kuris kuc 
geriausiai pavyko. Publikom 
prisirinko pilnutėlė svetainė 
Programą išpildė parap. mo 
kyklęs vaikučiai seselėms va 
dovaujant. Programą vedė ge
rb. kun. Urba. Vakaro pelnas 
ėjo Šv. Kazimiero seselių nau
dai.

Reikia pagirti mūsų veikė
jas, kad sugeba surengti gra
žius vakarėlius ir geriems tik
slams.

Birželio 3 d., parapijos svet. i 
ir darže rengiama linksmas 
piknikėlis parapijos naudai 
Bus gera muzika. Parapijos 
komitetas rūpestingai dirba, 
kad piknikėlis pasisektų. Vi
si prašomi skaiflingai atvyk
ti. Rep.

27

nio; August*Pocius, 3212 \Y 
38 PL; Joe. Glebauskas, 3005 
W. 38 SI.; George Wasdžin 
nas, 2855 W. 38 Kt. (vienai 
pačių seniausių klūbiečių ir 
-buvęs pirmutiniu iždininku); 
Vaclovas Jagela, 2359 W. 47 
Kt., M. Baiga. 4358 Ko. Cali
fornia Ave.; A. J. Bartkus,

Lietuvių Golfininkų Sąjun-'
gos turnamentas įvyko gogu- » _
žės 20 d. Tvvineagles (’ouutiy 
Club. Turnyras buvo garui sė
kmingas. Oras pasitaikė pato-1 
gus. Lošėjų buvo labai daug 
ir visi pilni entuzijazm j.

Kaip pirm lošimo buvo ske
lbta, kad vienas iš keturių ge-

■ ., ,1 .»«■—

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai tfkaUme tr lidlrbl- 
■M vi.aoklų (ėfiiu paminklus lr

Veinų Metų Mirties 
Sukaktuvįs

Katalikams nctinKa ir to
kia spauda, kuri nors nestoja 
atvirai į kovą prieš tikėjimą, 
bet ir negina tikėjimo, nei 
nesirūpina katalikų reikalais.

POVILO MAROZO
Jau sukako vieni metai, kai 
negailestinga. mirtis atskyrė iš 
mūsų tarpo mylim* sūnų fr 
brolj Povilų.

Netekome savo mylimo sū
naus ir brolio birželio 4 d., 
1933 m.

Nors laikas tęsiasi, mes jo 
niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas sutelkia 
jam amžinų atilsj.

Mes atmindami tų Jo liūdnų 
prastšaltnZnų iš mūsų tarpo, 
yra užprašytos -gedulingos šv. 
Mišios .už jo sielų birželfa 4, 
1934, Aušros Vartų parap. baž 
nyėioje, —West Sidėj 7 .‘15 vai. 
ryto.

Kviečiame visus gimines, 
draugus, kaimynus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se, o pasRni j namus po num. 
2343 So. Deavitt Street.

Nuliūdę Tėvai, Brolis lr Se
suo.

Cicero 2109

ANTANAS 
PETKUS
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

1. Simpatiškas, mandagus, pri-
‘imnus, ir asmeniškas patarna- 

> vilnas. >J
2. Koplyčia dykai dėl Šermenų
3. Dėl užganėdinto darbo,
4. Teikia gerinusį patnrnavi- 

' mą, maloniai, ir už pigiausią
kalną.

6. Patarnauja Cicero, Chica- 
guj, ir apie! ink ėję. 

kreipkitės prie grab. Petkau*.

A. PETKUS 
1410 S. 49th Ct., Cicero, III.

CICERO 2109

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

GRABORIAI
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI• " •

Patarnauju laidotuvėse kuopįtfansla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfnti 
Tel. CANai 2615 arba 26t«

2314 W. 23rd PL, Ohicago
\ '

1439 S. 49th OL Cicero, HL
TcL CICKRO 8927

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenne 
Chicago, III.

SIMON M. SKUDAS ANTANAS PETKUS
ORABORITTH IR BA1P A MHOTOJAB 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St
Tat. MOMive t>77

J. F. RADŽIUS
Ine.I.IEnrvrŲ ORABORIUB 

Palaidoj* ui $$».W Ir aukščia. 
MoBernUka koplyč*a dykai.

MR W. ĮSO H4. Vet. GAJUI S174 
nbvvt** tu.

II.J.ZOLP
O RA BORTU* IP I.AIDOTtmV

▼BDBJAB
1848 WEKT 48th PTBEET

T»i nrvTTi<w««4 a.aa__*a«.

JUOZAPAS EUDEIKIS 
m TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido- 
tuvese... Pasaukite... *

REPubiic 8340
5340 So. Kedzie Ave.
(Neturime sąryšių su finus < 

tuo pačiu vardu)

GRABORIUS*■ *Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

tM. CK-KRO SS4

SYREWICZE
ORABORIUB

LAldotavšma pUnaa patarnartmaa 
galim*" a* $«« •• 

BOFUTCIA DVKAI
1344 R. fiOth fSMrm, TTl

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Ave.
Tel. Bonlevard 4130

Trl. LAFayettc 3572 r

J. Liulevlčius
GralMirkin 

ir
Ba' sa mta it> > Jam

Patarnauja Chica
goje lr apyllnkdja.

Didelė Ir graži
KojdyėtM dykai 

44192 Arclusr Ave.

AUred RoaelU, pres.

M&sų Šeimyna 
me darbe per kartas.

Veskite paMnkly reikalus d 
Mai au pačiais Išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE .

Vienas blokas j rytu. nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. BEBMOOLA BOll 
BELMONT 8185

Office: HILLSIDE S8«5 
Vineent RoselU, aeer.

G R A B O R I A I:

Visi Telefonai:

Yards 1/41-174/
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patamaviipas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. I tUDEINIS
. Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius.

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

PAŠAUKITE:

REP jbuc 3100
2506 VVest 63rd Street



fteltadienis, birželio 2 d., 1934

HKNIK
Sekmadienyje Birželio - June 3 d., 1934 m.

VYTAUTO DARŽE prie 115-tos ir Crawford Avė

Bus visokių pasilinksminimų, žaidimų ir įdomybių. 4 vai. popiet kalbės svečiai iš Lietuvos: 
KAN. F. KEMUŠIK, PROF. VITKUS ir p. BABICKAS. Užkandžių bus visokių, tad iš namų 
nesivežkite. •'2 •» \ -’ * ' 1 w r •

• ’ t Kviesta visus, KLEBONAS ir KOMITETAS

KAN. F. KEMĖŠIS ŠIAN
DIEN KALBA WEST 
< SIDĖJ •

prakalbos įvyksta šia tvarka:'nčiūtė, O. ir J. Andrulaitės ir 
Pirmadienio vakare, birže- I kitos. Jos visoR bus sųvo pa

lte 4 d. Sv. Mykplo parapijom rapijos piknike, birželio 3 d. 
salėj. Vytauto parke prie vairių, da

Antradienio vakdre, birželio 
5 d., Sv. Panelės Nekalto Pqra

rbų. Taipgi viįios tariasi pasi-( rių. 
darbuoti metiniam “Draugo1

kietų šeimyniško išvažiavimą i skyriaus mėnęsinis susi rink i- 
kuris bus liepos 15 d., Kučins mas įvyks sekmadienį, birže 
ko darže. Ateidami į snsirirt-! lio 3 d., 1:30'vai. popiet, para 
kimų atsiveskite ir naujų na-pjjos svetainėje. Kviečiame vi 
rių. G. Pakeltis, lašt. sas nares atsilankvti ir atsi

ir rakandų krautuvė' 
3417 S. Halsted St. d

adresu rėss vyrų dueto dainelės labai 
duris puv gražiai skambėjo. Programų 

j kių radijo programų iš stoties Į vedėjas padainavo solo, patie

1. PG. Pakeltis, rašt,

RYTOJ DALYVAUJA 
TRIJOSE VIETOSE

aidėjimo parap. salėj, Brigh piknike, liepos 1
^on Park.

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

Ketvirtadienid vakare, bir-

darže.
d., Birutės

Rep.

Gerb. d r. kan. Fabijonas Ke 
mėšis, prof. Vitkus ir p. Ba- 
bikas šiandien atvyksta į Au
šros Vartų parap., West Side, želio 7 d., Visų Šventų parap.

DVASINĖ PUOTA

West Side. — Ramygalos*
t

Aido klubas laikys susirinki 
mų šeštadienį, berželio 2 d., J. 
Barausko svetainėj, 8 vai. va
kare. Visi kviečiami susirink
ti. Rųmygalietis '

kur vakare sakys prakalbas į- 
va i riais Lietuvos 
klausimais. Manoma, kad ve- 
stsaidiečiai karščių nepabūgs, 
ir gausingai susirinks pasi
klausyti svečių kalbų. Kurie 
buvo Šv, Jurgio parap. salėją 
ir girdėjo jų kalbasjyra la
bai patenkinti ir pataria vi
siems jas išgirsti. Dr. kan. F. 
Kemėšis gražiai kalba apie 
Vilniaus vadavimo reikalus, p. 
Babickas apie Klaipėdų, prof. 
Vitkus apie Lietuvos ūkį. Nors 
buvo labai
tačiau žmonių susirinko vidu
tiniškai.

Rytoj svečiams bus darbi- 
metis. 3 vai. po pietų dalv-

Roselahde, kur renkasi 
aktualiais^lietuviai ir iš West Pullmano 

ir iž So. Chicagos. ,

CiceiV — N. P. P. Š. narės 
eis i n corpore prie Šv. Komu
nijos sekmadienį, birž. 3 d., 
7:30 Mišiose. Neužmirškite vi
sos narės laiku susirinkti. An- i

Brighton Park. — Labdarių 
8 kuopa laikys susirinkimų se- 
kmad., birž. 3 M., tuojau po 
sumos, parap

sas nares 
vesti naujų narių.

•T —-ę—
South Chicago. 

čių klubas, Alpha M i, rengia 
bunco party sekmadienį, bir
želio 3 d., vakare, parapijos 
svetainėj. Visas pelnas skiria
mas parapijos naudai.

Valdyba

Merga i-

WCFL, nuo 1 iki IjS) vai. po
piet. A|>art gražių, rinktinių 
dainų, musų žymiausių daini 
ninku, išgirsite keletr} naudin 
gų pranešimų apie biznio eigą 
ir specialius bargenūs Budri
ko krautuvėje per visų'savai- 
tę, kuriais galėsite pasinau
doti. » M.

Progress Furniture krautu
vės radijo programos visadoč

GRAŽIAI PASIDARBAVO
Tėvų Marijonų 25 metų ju

biliejaus rengėjai: Ant. JLu- 
bertas, A. Grybas, J. K., J. 
Šliogeris, M. Česnavičius, Pr. 
Valuckis, A. Butkis, AL Bace
vičius ir kiti.

Šeimininkės ir prie stalų pa
karstąs vakaras, tarnautojos daug pagyrirmj 

nuo svečių gavo už skanių va
lgių sutaisymų. Pasižymėjo 
šios: Anelė Sasnauskaitė, Tvų- 
nauskienė, Barcvicienė,’ Šiau-

riai-čs širdingai prašomi skai 
tradienio vakare, biri. 5 d. bus . su9Wnkli> nM turim
susirinkimas lvgiai 8 vai. Vi-L . .. „* r cvaVnm riolvlrii uvorctvti Pro

sos narės prašomos susirinkti.'

kė į,lomių žinių apie biznį ir 
Cliicafcos lietuvių veikimų.

Klausytoja

WEST SID^. — "Rūtos” 
PaVko rytoj bus linksmas pikni- 
kėlis, kurį rengia Akad. Rėmėjos 
mokyklos naudai. Turi viską ge
rai prirengę. Visus kviečia atsi
lankyti. Rengėjos.

Bus svarstoma daug dalykų. 
Taip pat prašomos atsilygin
ti už visus tikietus, kuriuos 
esate paėmusios. Bus atnešta 
“proofs” iš mūsų jubiliejaus 
dienos. Bus duodama dovana 
tai na?ei, kuri bus pardavus 
daugiausiai tikietų. A. Š.

svarbių dalykų svarstyti. Pra 
šorfli ir nauji}, narių atsivesti

' B. G

Marąuette Park. — Norime 
pranešti, kad draugija daly- 

svetainėj. Na i vaus procesijoje Devintinyje,
birž. 3 d. Prašome narių su- sekmadienio programoj Prog- 
sirinkti sumai 10:30 vai. ryto.

Draugijos susirinkimas į- 
vyks tų pačių dienų, 2 vai. po
piet, parapijos salėje. Valdyba

ĮRENGTAS VASARNAMIS
Išrendavimui arba pardaui-

Pranešimai

Simaifb Daukanto draugija 
laikys priešpusmetinį susirin 
kimų sekmadienį, birželio 3 d. 
12 vai. ryto Lietuvių Audito
rijoj. Visi nariai būtinai pri
valo dalyvauti sus-me. Yra 
svarbių klausimų svarstymui; 
yra sergančių narių ir kitokių

RADIO
Rytoj Progress Furniture 

Co. krautuvė, 3224 So. Hals-I
ted Str., rengiasi pavaišinti 
savo klausytojus gražia ir į-

Town of Lake. — Moterį} 
vaus Šv. Kazimiero Akademi-! ^en^, Južulienė, Junčienė, St u-1 Sąjungos 21 kuopos mėnesinis

51 burienė, Vensnauskienė,jos mokslo metų užbaigime, į, 
vai. dalyvaus ir kalbės Vy-; Kavaliūnaitė, Venskifl-
tauto parke, 7:30 vai. vakare Garbašauskaitė, Miklušai-

Au- susirinkimas įvyks sekmadie
nį, birželio 3 d., 1 vai. popiet,

domia radijo programa, kuri 
reikalų. Kurie skolingi dran-1 kaip paprastai bus , t va.

gijai, pasirflpihfdte apsimokė 
ti. 1 P. K., rašt.

landų ryto iš stoties WGES, 
1360 kilocykles.

Town of Lake. — Draugija 
mokyklos kambary. Visos sų- i šv, Agotos moterų lr mergai-

gerb. kan. F. Kemešiui ren
giama pagerbimo puota Šv. 
Panelės Gimimo parap. salėj, 
Marąuette Parke, kur susi

te, Vištartaitė, Moekaitė, Bu- 
džiūtė, Slausgalvifitė, Sireikiū 
tė, Žvynakaitė, Butrimaitė, 
Petkiūtė, Grišiūtė, A. ir B.

rinks veikėjai iš viso miesto! Vaišutvtės, Minauskaitė, As- 

ir apylinkių. Kitose vietose trnuskaitė, Pužauskaitė, Žirni

EliKTRMSS LEDAUNĖS

Programoj dalyvaus grupė 
žymių dainininkų ir muzikų, 

jungietės prašomos1 susirinkti į č.ių laikys pusmetinį susirin Be to, bus įdomių kalbų ir 
ir naujų narių atsivesti. i kimų birželio J d., 2 valandų ' pranešimų. Todėl, nepamirški- 

Valdyba popiet, parapijos svetainėje. pasiklausyti. Kl.

SKALBYKLOS
fiilteme ere daug pagelbės 

* šrimininkVns 

Pirkite skalbyklų įmokėdami- tik

’5.OO
paskui pc

>1.00 į savaitę

Pas Budrikę pasirinkimas didelis vartotų skalbyklų po 

SI 2.00 ir #15.00

Jos F Sudrik te
3417-21 So. Halsted St.

Tel. BOUlv. 4705-8167

Visados sutaupo ant mais
to' ir nesugenda.

• WESTINGHOUSH.
NORGE,
LECNARD,
ORGSLEY,
APEX,
GIBSON
Didelis pasirinkimas

$99.00
ir aukščiau

Bridgeport. — Dr-ja Visų 
Šventųjų laikys pusmetinį su
sirinkimų, birželio 3 d., para
pijos salėj. Visi nariai malo
nėk ite susirinkti. Turim daug 
svarbių reikalų svarstyti. Pra 
šomi užsimokėti užsilikusius 
mokesčius.

Pirm. — A. Maziliauskas 
Nut. rašt. — V. Jonikas

Brighton Park. —» Dr-jos 
Saldžiausios Širdies V. J. No.
1 priešpiymetinis susirinkimas 
įvyks birželio 3 d., 2 vai. po
piet, parapijos mokyklos ka
mbary. Nariai malonėkite lai-

; ku atvykti ir užsimokėti mo- Marąuette Park. — šv. Ka-i 
kesčius. Reikės pasilipti ir ti- zimiero Akademijos Rėmėjų 8

Narės kviečiamos kuoskaitli- 
ngiausiai atsilankyti, nes per 
du vasaros mėnesius susirin 
kimų nebus. Valdyba

Dievo Apvaizdos parapija. -
L. R. K. S. A. ii (Al kuopos su- 1 
sirinkimas iš priežasties para 
pij.os pikniko, nukeltas iš se 
kmadienio, birželio 3 d., į tre- 
čiadienį, birželio 5 d. Susirin 
kimas bus paprastoj vietoj 7 
valandų vakare. Kam yra rei
kalas mokestis mokėti, malo 
nėkite atsilankyti.

Jonas Grišius, fin. rast

Ryt Jos. F. Budriko radijo

POPIERUOJAM Ir ITNTIOJAM
Atliekame visus namų dabinfmo 

darbus. Darbas pigus lr užtikrin
tas. 1934 m. popieros rolė —-5c.

JO8EPH AUCAITIS 
1808 S. 5Oth Avė. Cicero, III.

TeL l-afayctte 8719

DAROME PASKOLAS
nuo $500.00 iki $2,500.00 ant Pirmų Mortgičių 

ir gerų namų »

LITHUANIA BUILDING LOAN AND 
HOMESTEAD ASSOCIATION 

713 West 18th Street

Bridgeport
Hardware & Paint Corp.

Dideliausis pšsirinkimas 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 kainoš:
SPAR Varnish, galionas ......... .  $ -1 O c
ir aukščiau. "
ALIVINltJS maliavos galionas .............s... OOp
ir aukščiau.
3214 SO. HALSTED ST. Tel. Victory 7281

įdomios _ir turiningos. Praeito mui, .Lakevvood, Mieli., arti 
Mnskegon. Sietinės durys, ge-) 
ri keliai, žvejojimas, maudy- 
mos $20.00 į mėnesį.

South Shore 3979

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo fl iki S 

Panedėllo, Seredos lr PėtnyClos 
vakarais 6 Iki 9 

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 S. RockweU St.

Telefonas REPnblIc 9600

PAKVIETIMAS
Širdingai.kviečiu visus Chi 

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

Dovanos visiems atsiĮanku- 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
Žydelį. tr į

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST.

Tel.: YARds 08C1

Cicero
pas S. P. BUKAUSKĄ

4938 W. 15th Str., 
CICERO 

dabar eina
išpardavimas maliavų labai 
pigia WHOLESALE kaina.

Gera proga sutaupyti
, i pinigus.

................ <• - 1

Ras atshici S| pa(fnrslnl- 
mą Kales permanent vvave 
50c plKlau neini paprastai.

PASIDABINKIT PERMANENT 
W A V E

REALISTICS
$2.00 ir aukščiau iki

Kiti padabinimai: Shampoo 
finger wave—50c; 
ger wave - arch - 
Manicure - 39c; Marcei - 50c; Sha
mpoo - rnarcel - manicure - $1.00.
MIDLAND BARBER 

BEAUTY SHOP
4182 ARCHER AVENUE

TEh. RAPAYBTTE 4630

Birželio 16 Dieną Ekskursija
NEW YORK

i

LIETUVĄ mažiau 
kaip 8 dienos

FRENCH LINE 
TLE DE FRANCE1

Express
Laivas

. Platesnes Informacijas teikiam lr parduodam laivakortes. 
Padarome vtsokhin popierius Ir dokumentus. Hlunf-lam plnlros t

1. I K T u v a

Insurance
NOTARY
PUBLIC

-B R - n 
‘Pil ll'.II.WICZč>(0.-

HOmg MUKUS

REAL ESTATE
13 metų tcKlnrai pamatuotas biznis. 

SURIPAftINKITE IR REMKITE UETUVJ.

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

2808 W. 47th STR., Tel. LAFAYETTE 1083

ReMdence Phone
iCng1('w(MMl 5840

P. CONRAD

Bifsi'neus Phone 
Engle>v<xxl 5883

MODERN PHOTO 
HTIIDIO 
Jrensrta

Ikjllvm«xl ftvlc^nmia
AUKŠTOS RV*’E8 

PAVEIKSLAI 
Nutraukiame dieną ar 

vakare

420 WEST 63rd STREET
CHICAGO

PU >nc Pruapeet 1354

EDWARD TROST
PATNTTNO and DECORATINO

HAMNARG and PAINT STORE 
3111 W. 63nl Str.. ChJcaKo

NAUJAS IŠRADIMAS
KIEKVIENAI VPATAI ERA
MALONU TURCTI GRAŽIUS 

ir DAnars plaukus
Sis naujas naturallAkaa vaistas 

netik sulaiko plaukų slinkimą, pra- 
Aalfna pleiskanas, bet lr atrauna 
plaukus, ftj naudingų, vaistą pasi
sekė įuraatl. man besigydant slin
kimą savo plaukų. Pasekmės Sto 
naujo vaisto yra patvirtintos Ir ga
rantuojamos. Parsiduoda su nuro
dymais kaip vartoti. Butelis $t.OO. 
Atsmaukite lai'AkU;

MRS. PAULINA RIMKUS
1531 SHIELD8 AVENUE 

Chlcaro Helrhts, III.

CLlMAX, Sieninės popleroa valy-

...... 3 25c
SEA Craft Spar Varnltoa. Oallo-

nM •;..............*1.59
I»t Olras Enamel Maliava, taip 
lengvai u?-«ldeda kaip Ir maliava 
džIflRta Ikiengvo, kaip glnrn arba 
enamel — kvorta..........

BaltaA Enamelfr, lAdžillita ( 4 va
landai. kvarta

YANAS HARDWARE & 
PAINT COMPANV

1747 WEST 88rd STREET 
Tel. Prospect 1307


