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YTŪJ
PREZIDENTAS ROOSEVELTAS KERTA STREIKAS VYKS- NACIAI BAUGINA MAŽINS TRANKO

NAUJOS SANTVARKOS PRIEŠAMS TAMILYYAUKEE EUROPA VERTE
PaąLvhP LnmiUta i«ta. ! KALBAMA APIE OENERA- SAKO. JEI VOKIETIJA NE- VISUOMENĖ REIKALAI)
rdbKyre KOmueių SOUdlBS |Sld UNĮ MIESTE STREIKĄ ATSIGAUS, EUROPA IA DEVAIIIJACIIOS

— i MILVVAUKEE, Wia., birž.l NUKENTĖS

parengimui 29. — Darbininkai streikuoja, BERLYNAS, birž. 29. —
dažnai įvyksta kruvinos rinu. Vicekancleris von l’apenas, 
šės, kuone visiškai sustalnlytas kurs prieš keletu dienų aštriai 
mieste susisiekimas, tačiau ' kritikavo nacius ir jų visų tak- 
viešosios naudos kompanijos tiku, susitaikė su kancleriu Hit

AVASHINGTON, birž. 29.— 
Vakar vakarų prezidentas Roo 
suveltas per radijų kalbėjo 
kraštui iš Baltųjų Rūmų apio 
krašto reikalų stovį ir apie 
lai, kų jo vadovaujama vyriau
sybė yra nuveikusi per 15 mė
nesių žmonių gerovei.

AVASHINGTON, birž. 29.
— Prieš išvyksiant atostogos- 
na prez. Hooseveltas paskyrė 
komitetų ir šiam pavedė su- neturi noro pripažinti darbi- leriu. Hitlerį pavaduodamas
statyti socialei įstatvmdavy- 
stei programų, kuri bus įduo
ta 74-ajam kongresuj.

Komitetai! paskirti sekreto-
lis pažymėjo, kad įo vyk- |riai: Morgenthau, Perkins, 

doma nauja santvarka nėra Wailace, Cummings ir federa
linis šelpimo administratorius 
Hopkins.

ninku reikalavimų.
Kalbama, kad mieste gali

būt paskelbtas generalinis 
streikas j>er dvi paras.

VYKSTA TŪKSTANČIAI 

VYRŲ IR MOTERŲ

nauja
radikalinė, .nė priešinga jokiai 
individualinei laisvei. Jo va
dovaujamos vyriausybės svar
biausias siekimas yra, kad vi
siems krašto gyventojams už
tikrinti geresnę buitį ir ap
drausti jiems jų ateitį.

Prezidentas sakė milijonams 
radijo klausovų, kad jo vy
riausybės sustatė nėra jokio 
smagenų trusto, tik parinkti- 
niausi žmonės, kurie supranta 
dirbamų darbų ir gerai pažį
sta gyventojų stovį ir reika
lus.

JA DEVALIUACIJOS
PARYŽIUS, birž. 29. — 

Prancūzijos vyriausybė viešai 
pripažino, kad' ji planuoja 
svarstyti franko devaliuacijos 
klausimų.

Visuomenė senai vieno iš 
dviejų reikalauja: arba kainų 
numušimo, arba franko vertės 
sumažinimo (devaliuacijos^

Šiam komitetui pagalbon 
bus paskirta patariamoji tarv-Į 

ba iš 15 ariat 20 žymiųjų kra
što vadų, reprezentuojančių 
darbų, socialų gerovę, pramo
nę ir prekybų, valstybių ir lo
kalines .valdžias.

Be to, dar bus skirtas tek- Šiandien, birž. 30 d., lietu- 
nikų bpardas, kuris gelbės ko- vių Visų Šventųjų jiarapijos

jis pasakė prakalbų vokiečių 
prekybos rūmų susirinkime.

I Vicekancleris tarp kitko na- 
' reiškė, kad jei Vokietijai ne-

------------------------- - | bus duota progos ekonomiškai
Cooko apskrity per gi-gu- atgimti ir politinę lygybę at- 

žės mėnesį 3,852 šelpiami as- gauti, visos Europos struktu- 
menys gavo nuolatinį darbų, 'ra sugrius.

ŠIANDIEN VYKSTA a. a. KUN. H. 
TIŠKAUS LAIDOTUVES

mitetui surankioti reikalingus 
laktus ir davinius.

Komitetas studijuos nedar
bu, apdraudų senatvėje, indi-

Nupeikė visus tuos kritikus, ’r paliesimų, ir
visas kitas darbininkų gyveni
me atmainas, kurios mūsų lai
kais supainiotos ir reikalingos 
naujos santvarkos.

SERGA VOKIETIJOS 
PREZIDENTAS

kurie mėgina statyti kliūčių 
vyriausyliės pastangoms, 
skelbdami įvairius aliarmuo
jančius pranešimus.

Rooseveltas klausė per radi
jų, ar gi žmonės šiandien ne
sijaučia geresniajam stovy, 
negu būta prieš vienerius me
tus? Argi jūsų skolų naštos 
nėra j>alengvi:itos, o bankuose 
indėliai ar gi ne užtikrinti? 
Ar gi ne geresnės darlxi sų- 
1\ gos ?

Krašto vyriausybės progra-

BERLYNAS, birž. 29. — 
Nepaisant vy riausyliės nugin- 
čijimų, visoj Vokietijoj kalba
ma, kad prezidentas Hinden
burgas pavojingai serga savo

Inoje, arba naujoje santvarko- dvare — Neudecke.
je. pirmiausių vietų užima vy
riausybės rūpinimasis visais 
krašto žmonėmis taip, kad jų 
tarpe nesirastų alkstančiųjų, 
jei krašte yra gausybės įvai
raus maisto. Dėl to, )r žmo

nių šelpimas ir toliau bus ve
damas. šelpimas yra susijęs 
su didelėmis išlaidomis. Per 
daug visko turintieji privalo 
duoti nieko neturintiems.

\\ ASU IX G TO N, birž. 29.— 
Prez. Rooseveltas pasirašė 
visų eilę kongreso pravestų 
bilių, ant kai kurių padėjo ve
to, ir rytoj vyksta į atostogas

ORAS
CHICAOO IB APYLIN

KES. — šiandien nepastovus 
oras; kiek vėsiau. Rytoj nu
matomas prngiedrėjiihas ir 
vidutinė temperatūra.

UŽTIKO ŽEMĖJE NUO- 
D1NGUJŲ DUJŲ

Važiuota jaunimas; didelis
Birutės daržas prirengtas

ĮVAIRIAUSIOS PRAMOGOS, NUOŠIR
DUS PATARNAVIMAS

Rytoj didžiajam gražiam Bi Gatvėkariai priveža prie pat
rutės darže visi pasimatysime, '■daržo vartų. Darže automobi-
pasilinksminsime, atsikvėpsi- ’*aills vietos pakankamai.

I . . ...
me tyru miškelių oru ir po-j r>aukiany ten rytoj kaip pa- 
flraug paremsime savo viena-Į vieniai, taip ir šeimos. Vi- 
tinį Amerikoje katalikiškos irusiems bus daug patogios vie- 
tautiškos dvasios dienraštį .tos. Bus restoranas, gėrimų ir

Į “Draugų,” kurs kiekvienam 
• lietuviui katalikui reikalingas.

kitokių visokių skanumynų.

Ligi pasimatymo rytoj pik-
KĖDA1NIAL — Birželio 4' Nepaprastai patogus į dar-į nike, gerbiamieji ir ge’rbiamo- 

d. iš aukšt. kultūrtechnikų mo važiavimas automobiliais, sios! 

kyklos kasamo šulinio dugno
i pradėjo veržtis dujos.

Vos pasiekus 4.5 mtr. gilu
mos, žemėje pasigirdo gaudi- 

1 mas ir tuojau ėmė veržtis du-

SMOGIKAI APMUŠĖ POR
TUGALŲ KONSULĄ

PLĖŠIKAS UOGINTAS 
NUBAUSTAS

bažnyčioje vyksta a. a. kun. 
H. Tiškaus laidotuvės.

Vakar plačiau buvo paskelb
ta šių laidotuvių tvarka. Ge
dulingose pamaldose šiandien 
už velionies sielų dalyvaus 
daug kunigų ir tikinčiųjų.

Amžinų atsilsį suteik jam, 
Viešpatie!

LAKŪNAI ŠVENTOJO TĖ
VO AUDIENCIJOJE

CIJA PRIEŠ NRA

į, Įjos. f,Jų veržimasis buvo toks 
smarkus, jog šulinio dugne 
prisirinkęs Vanduo kunkuliuo
damas net ūžė.

BERIJA S, birž. 29. — 
Maršuodttlha į Berlynu Ham-

KAUNAS. — Birž. 8 d. ka
ro lauko teismas sprendė Pet-

Pas jį išvyko keli speciali
stai gydytojai. Vienas gydy
tojų pareiškia, kad, jo many- 
mrt, Hindenburgas dar gvvens 
iki Kalėdų.

VATIKANAS, birž. 29. — 
Transatlantiniai Amerikos la
kūnai, kap. Pond ir Įeit. Sa- 
belli, vakar buvo Šventojo Tė
vo audiencijoje. Popiežius su
teikė jiems palaiminimų.

Jie žada grįžti j Amerikų 
artimiausiomis dienomis.

American Federation of*
Teachers (viešųjų mokyklų 
mokytojų federacija) turėjo 
suvažiavimų Morrison viešbu
tyje, Chicagoje.

Suvažiavimas padarė rezo- 
; liucijų. Įspėja organizuotus 
darbininkus, kad'jie per daug 
nepasitikėtų NRA kodais ir 
neprisidėtų prie darbo boar- 
dų, kuriems pavesta vykdyti
kodus, iki tais kodais bus už
tikrintas jų organizacijų pri
pažinimas.

Išsveržusios dujos yra nuo- 
.dingos, nes tik vienai akimir- 
Ikai giliau j šulinio rintinį'nu

sileidęs darbininkas vos spėjo

BRANGESNIS PIENAS

Žemės ūkio administracija 
Washingtone paskelbė, kad 
Chicagos pieno kompanijos 
turi padidinti kainas už pie
nų ūkininkams.

Kad taip, tai Chicagoj pa
branginamas pienas.

APIPLĖŠTAS PAŠTAS

Big|Four traukiny, tarp Chi 
cagos ir Kankakee, apiplėštas 
vežamas paštas. Nėra žinoma, 
kaip dideli nuostoliai padary
ta.

Pašto inspektoriai ir agen
tai daug dirba.

URBŠYS — POLITIKOS 
DEPART. DIREKTORIUM

NUBAUSTAS NRA 
PERŽENGEJAS

PHILADELPHIA, l’a., bir
želio 29. — J. Valstybių di
strikto teismas nubaudė 1,250 
dol. pabauda llarry Sley, taip 
pat 1,250 dol. pabauda Sley

WASHINGTON (iūet. At- 
st.). — Birželio mėn. 25 d. 
“Elta” iš Kauno praneša, kad 
Lietuvos nepaprastas pasiun
tinys ir įgaliotas ministeris
Latvijai Juozas Urbšys yra tyta 
paskirtas užsienių reikalų mi
nisterijos politikos departa
mento direktorium. Naujai pa 
skirtasai direktorius pradėsi 

eiti savo pareigas apie liepos 
mėn. vidurį.

MIRĖ KOMISIONIERIUS

Mirė Chicagos miesto staty
bos departamento komisionie
rius J. E. Ericsson, 59 m. am
žiaus. » -

hufgo šmogikų kuopa apmušė. ro Uoginto bylų. Uogintą*, 
portugalų generalinį konsulų j kaip žinoma, gegužės 30 d. 
už nesaliutavimų nacių vėlia- bandė išplėšti iš Švietimo arfi- 

nisterijos valdininko Bočio iš 
Lietuvos Banko neštus pini
gus — tos ministerijos tarjiųfi- 

• Vtojų algas. Teismas, išnagri
nėjęs bylų ir išklausęs liudy
tojus nusprendė Uogintų nu
bausti sunkiųjų darbų kalėji
mu iki. gyvos galvos. Tačiau,

Viso Chicago miesto šventė atsižvelgdamas į tai, kad LJo- 
pasaulinėje parodoje įvyks Įgytas tiktai kėsinosi, bet 

_________ rugsėjo m. 9 d. SoldieTs field’,nuo j° nePriklausanČių aplin-
. ~ aindih.mo I kvbiu savo sumanymo neįvyk-

Vien, Sehwlie„į Kauno! y L. jr kai| jis pri,jpaMno

sus gyventojus dalyvauti toje ltas ’r sav'° nusikaltimo gftitč- 
demonstracijoje. Bus atvaiz
duota miesto augimo drama.

vai’. Smogikai manė, kad kon
sulas yra žydas.

Portugalijos pasiuntinys dėl
suvis apsvaigęs sprukti atgal. į to įvykio įdavė vokiečių vy- 

Duj, veržimasis praskiijo I ™.uayhei euerging, protestą.
iš ryto ir per vis, dien, nė' 

kiek nesusilpnėjo. CHICAGOS ŠVENTE

DIDELE AUTOMOBILIO 
KATASTROFA

apskr. valdybos automobiliu 
bevažiuojant iš Vilkijos į 
Kaunu vakare apie 23 vai. 
įvyko katastrofa. Automobilis 
apvirto ratais aukštyn ir už
sidegė. Sudegė jo visos dega
mosios dalys.

Automobiliu važiavo Kauno 
apskr. v-ko padėjėjas Rortke- 

i vičius ir Gaudešis, valdybos

josi, teismas rado teisinga su
mažinti jam skirtų htyuamę iki

narvs Semaško ir ats. maj. 
Syntem Onrages už NRA kodo'Tftn|kus> knrjp vW gūtej,ti 
peržengimų. Ištikus automobilio avarijai,

Sley nenorėjo kodų pasirn- jie, automobiliui virstant, iŠ 
švti ir neapmokėjo savo dar- inerci.įos iš jo išlėkė ir susi- 
bininkų taip, kaip kodu liūsta- žeidė. Šoferis, kuris tai die-

PIRMASIS TILTAS PER 
EŽERĄ

i

Birželio 3 d. buvo iškilmin
gai pašventintas ir atidarytas 
per Dubingių ęžerų naujas til
tas, kuris jungia Giedraičių

Sudarytas komitetas parengi 10 metų sunkiųjų darbų kalė

ti programų. jimo.

Vyrai laukia virves traukimo kostesto 
“Draugo” piknike

Visos Chieagos lietuvių ko
lonijos išsijudino ir vyrai lau
kia valandos, kada galės pn-
rodyt savo jėgas virvės trati

nai pasamdytas, nelaimei įvy- kimo konteste “Draugo” pik
nike, kurs įvyks rytoj Birutės
darže.

Kai kurioR kolonijos reika
lauja, kad teamai susidarytų 
iš daugiau negu 8 vyrų. Kai 
kurios norėtų savo tymų su
daryti iš 15 arba 20 vyrų. Ma
tyt, kad virvės traukimo kon-

kus, pasislėpė, 
i ________

KALT1NAMI 103 KLAI
PĖDIŠKIAI

Už priešvalstybinį veikimų 
Klaipėdos krašte iki birželio
12 d. buvo patraukta atsako- 

kielių su Dubingių bažnvtkai- mvbėn priklausiusių dr. Neu- testu užinteresuoti visi v\rai

mių, kurį iš 3 pusių supa eže
ras. Tiltas tūri 87 metrus il
gio ir 15 metrų aukščio, nes 
toj vietoj ežeras labai gilus.

manno ir kun. Sasso parti- tikrųjų, bus ko pamabt, 
joms 103 asmenys, iš jų iki. kada dzūkai susirems su za- 
teismo laikoma kalėjimuose I navvkais, kapsai su žemaičiai-, 
apie 100 asmenų. ir kt.

Vyrai, laikykitės, nepasiduo 
kitę. Rytoj jusū diena “Drau
go” piknike parodyti, kad jn- 
mvse yra dar daug lietuviškos 
energijos ir stiprumo.

Ir moterėlėms bus iš to 
'džiaugsmo ir malonumo, kada 
pamatys kad jų prisiegos dar 
yra tvirti ir neketina gana 
greit pasenti.

Visų parapijų teamų vadai 
nepamirškite savo teamų Įre
gistruoti pas Povilų Šaltimie- 
rų — virvės traukimo konte
sto generalinį vadų.

Virvės traukimo kontesto 
pradžia 3 vai. popiet.
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Ssa, Jai napraioma tai padaryti lr na prisiunčiama tam 
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DIENOS KLAUSIMAI
DAUGIAU SUSIPRATIMO

Apie žmonių susipratimų daug rašoma 
ir dar daugiau turi būt rašoma. Visose tau
tose, o ypač šiais laikais, be daugelio susi
pratusių žmonių via galybės dar ir nesusi

pratusių jų.

Nesusipratusiuoju vadiname toki, kurs 
nesąmoningai elgiasi, arba kų nors dirba. Sa
kome, kad tai žmogus be kultūros, trūksta 
jam sąmonės, vra nesilsiprutęs. Daug iš ji) 
susipranta dažnai klausydami pamokinančių 
prakalbų, skaitydami atitinkamus raštus -- 
laikraščius ir knygas. |’,<.{ daug yra ir toki'), 
kurie savo ožiškos valios nieku būdu nenoii 
palaužti, nor.- ir galėti) tai padaryti. Jie vi
sados yra užsispyrę, baltų vaisą nori pakeis
ti juoda, skaistų dalyk;) rūku, giedra - 
audromis. Suprantama, tas jiems nesiseka, 
bet jie nenori nu-ikratyti tuo užsispyrimu.

Musu, lietuvių, tarpe viii dar daug nesu- 
Įsipratusiųjų savo tautos ir tikėjimo atžvil
giais. Butų mprotinga juo- .-merkti. Nerei
kia jų nė barti, tik reikšti gili) apgailėjimų. 
Tokiu, ar kitokiu būdu stengti- prie jų drau- 
.gingai prieiti, dar draiigingiau su jai- pasi
kalbėti. Tai rakta.- atidaryti žmogui duris 
susipratimam

Nesusipratimo pi mža.-ėiu. jei ji) ieško- 
turti, rastum daugybę. Vienus nesusipratiu.an 
įstumia kūno ar sieli,- ligos, kitu.- vargas, 
o dar kitus — savo valios nepažabojimas, o

L'Svbrbiau.-ia apsileidimas.

' Apsileidimą- yra didžiausia žmogaus ne
laimė. Tai našta, kuria žmogų.- betiksliai vel
ka. Jis gyvenimo nenori matyti savo žydrio-

; ntis akimis, bet visados'tik per juodus aki
nius. Jis jaučia.-, kad visas pasaulis nasisu 
kęs prieš jj, kad štai ant jo kalnai nu-ivers 
ir jį stačiai suplos.

Apsileidimas yra visų nepasisekimų it 
vargų šaltinis. Daugiausia iš apsileidimo pa- 
t imt nesusipratimas.

Juk aiškus nesusipratėlis tas, kurs le
mia prieškutalikiškų spaudų tik dėl to, kad 
toje spaudoje neturi balso mūsų dvasios va
dai — kunigai. Sako, katalikiški laikraščiai

Kun. M. Krupavičiaus 20 m. 

Kunigavimo Sukakties Proga

vra kunigiški laikraščiai. Ten <langiau nie-'

KELI JO GYVENIMO SE 
MINARIJOJE EPIZODAI

linanl

puolėsi prie Krupavičiaus, kad km kvietimo nesulaukia. Ga 
tas profesorių atsiprušyių vęs ifi buvo draugų tikrų ži- 

, Krupiu įėit s draugams pareis- nių, kad rekolekcijos jau pra 
kė, kad čia jis nieko nėra kai- sideda, nieko nelaukęs 1\l upa 

i tas ir nėra reikalo ulsiprašy- vičius važiuoja į Seinus. Nu 
!ti. Tada po paskaitos puolėsi eina pas vyskupų ir išdė to

ko, lik vieni pamokslai, lr štai šie nesusipra
tėliai prieškatalikiškus laikraščius perka, pl
ūgus moka. Negalėdami apsieiti neskaitę ka-

(l’a baiga)

Pradėjo Krupavičiaus

jj įs senimai įjos. Ins- • prį0 profesoriaus draugai rie dalykų. Vyskupas atšaki ; n> 
pek torius įsako Kiupaviėiui i5npjs jr vienas lenkas, prašv-j Tamstai esu davęs savo suti- 
paduoti išstojimo iš seminaii- jainį profesoriaus to ineidt n i kimų, tad eik it klausyk reko- 
jos paieiškiiua. Iaeiau Krilpa toliau nekelti. Profesorius j lekcijas. Beeidamas į rekolek- 
\ieius, kaip nieko nekaltas, to- jav£hj perkalbamas ir pažadė vijas, sutinka rektorių. Įtekto

tulikiškų laikraščių, šiuos nemokumui skoli-j lfibai nekęsti dėl jo lietuvybėsi . paini.kinių paduoti atsi. a j(t su įU() t|aIyku palaukii ik Į rius nustebęs klausia; ko Ta
nusį nuo kaimynu gerų katalikų. ir seminarijos inspektorius j 11 tomu kt is aitus 11.1Įlįo Krupavičiaus nu.-ikati į msta atvykai.

. L i n.-! i i . i- • savo į.-akynia paduoti pareis-
lai priežastis, jei šiandien leidžiama ir . ’ kurni pakartojo. Paguliau Kru-

tarp lietinių platinama eile pneskatalikn-kų. .... . . .. pavienis taip atsakė; leisemi-
... , .. > .. . ... ikauskus ieškojo tik priekabių .. , d . . .

ir priesk n kscioiiisl'u laikrast palaikių. Kiu i ... . nariio- vadovvbė randa ii kai- , . o- i m • • I ei i i •1 ..i; . i.......---------------------- ;----- , nai įju.. \uuu\yuc i.inuajjKai ebaUĮ į\ kurse. Tame Kurse ir Į mas. — Ekscelencija man ha
tu, tepašulina vilko biiie.u , jejiano pareigos buvo iš Kru jdo rekolekcijų klausyti, — bu- 
o jokio pareiškimo jis neduos. , pavičiaus atimtos ir pertino- vo atsakymas. —- Dėl Tamstos 
Inspektorius, tokį griežtų pa- , j0 suolo draugui Mąslaus- Į sveikatos ir dėl Tamstos am

žiaus seminarijos vadovybė y- 
ra nutarusi neleisti Tamstai 
Važiuoti į Akademijų. l’ngy 
venk metus kitus parapijoj', 
paskui galėsi mokslų tęsti va 
žiuoti. Į tai Krupavičius at 
sakęs, kad jo amžius, gyve 
nant parapijoje nė kiek nesu
mažės, taip pat ir sveikata ga-

v ”“.“ili nepagerėti. Ir prie to Kru- 
sven’.i

Rekolekcijų 
klausyti, -— buvo atsakymas. 
-- O kvietimų ar gavai, 

dalyką. Tai buvo, Krupavičiui! tolimesnis rektoriaus klausi

mo. Iškilus nauiam nusikalti 
mui, jis būtinai pridės ir ši

Krupavičių iš seminarijos pa-
šlamštų nebūtų, jei mes neturėtumėm nesusi-1 
pratusiųjų. Tada katalikiškoji spauda dau į 
giau laimėtų. Katalikiški laikraščiai būtų di-Į
itesni, turiningesni. O juk visi) kataliku pa-lb^čjo kun. Alekevičių į \ ar-, Mpriešinimų sutikęs nusileido ' kui 
reiga yra savų spaudų ir savas įstaigas le.Įšuvos ligoninę. Toj ligoninėj ;r pajįĮ<o Krupavičių seinina-i 
mt i. Kas daro priešingai, tas nusikalsta i be į mėnesį turėjo tųda ir pats į rįjoj įkį bet kokio pirmo ausi- į kalbos mokytojas Oru-
\ ui ir tautai. Krupavičius pagulėti. Tai bu-Į kaitime*. , bauskns, matydamas Krnpavl

! šalinti.

Kartų klier. Krupavičius iš-

Ne visiems mūsų katalikiškiems laikraš
čiams kunigai vadovauja. () kur jie vado 
vauja, reikia tik pasidžiaugti. Tai jų nepa
prastas pasiaukojimus savo tautiečių gero
vei. Kaip sau norite, bet katalikiškas laik
raštis privalo būt tikėjimo autoriteto žinio j 
je. Tuo autoritetu pas lietuvius yra mūsų 
kunigai. Jie nėra mum.- svetimi. Tai ištiki
miausi mūsų bičiuliai ir globėjai. Juo- ski
ria lininis vyskupai, lygiai taip, kaip tšveti- j **' J11 buvo klier. 1 ijus Dam 

tąsi- Tėvas skiria vyskupus.

vo žiemos metas.
Ir po to vienos savaitės bė- 

Klierikai Seinuose turėjo sa gyje iškyla naujas Krupavi- 
vo kuopei aty v a. Jam koojiei a-,-įans ••nusikaltimas”. Dogma- 
tyve ėjo lietuvių ir lenkų gru- jįn^, Įeo|ogiją dėstė kun. J’, 
nitynės. Lietuviai piikdavo į»UVo užduotas raštu išversti 

.1 maisto produktus ir kitus rei

Kų lietuviai pasakytų, jei kokiai katali
kiškai draugijai imtų vadovauti koks barz
dotas bolševikas, arba koks mūsų socialistėlis. 
Pasakytų, kad jei jau taip, tai tnščiajos ir 
to.- draugijo-. Ir tuojau išeiti) iš jos.

Tas pat yra ir su laikraščiais. Nereikia 
žiūrėti, kad laikraštis yra lietuviškas, bet 
žinoti, kas stovi to laikraščio priešakyje. Ko
munistas, ar socialistas juk žmogui nemirt)

kalingus daiktus iš lietuvių

čiaus gabumus, patarė jam, e- 
sant V kurse, pareikšti Huto 
v ažiuoti į Dvasinę Akademi
ja ir paprašyti stipendijos. Ku
rie važiuodavo eiti aukštojo 
teologijos mokslo, Y kurse gau 
davo aukštesniuosiuskoks lai sofizmas. Rašto dar

bai Krupavičiaus rašytojo ta
lentui buvo labai malonu 
rbas. Šitam sofizmui išveisti 
jis pasirinko dialogo formų 
Matyt, neseniai Krupavičius

įdėjęs, kad jis da- 
eina iŠ Ekscelencijos -u 

|ii;iuju sutikimu klausyti reko- 
'< kcijų ir seminarijos vadovy 
ties nutarimo čia nepaiso.

... . . .pavienis
mus ir vi kurse pasilikti ne- į, 
reikėdavo. Tas Grabausko pa 
tarimas lik davė Krupavičiui 
daugiau drąsos siekti savu '
seniai padarvtų užsimojimų

■ v, . ‘ . Tačiau tada Krupavičius mT i .... . eiti ankstuosius mokslus. I’a . 1 .
la' čio stiliumi ir ta rašto darbų , • ;vu tik subdiukonato ir diako-,, i, - . , ‘ lyte, kad is lietuvių kunigu.

eiau 1. Iautiniauskas p»pra parašė. Jis pirmasis savo ra-’, - - • ,. ... 1 nato šventimus. Kunigo šven
,- , -f 1 1 l.urie rūpinosi stipendijomis, i

se saigų lietuviškas ponėkas Jarba įteikė profesoriui. , .. , , tinių dėl didelių padėtų Jed,/i-
užtiesti lenkišku laikraščiu, o jr Jarba įteikiant tiek profe- D , ... n - .. .. , . i kau.-ko ir kitų lenkų pastan- 
lenkiškas lietuvišku. Kaip po- sorįus tiel< Krupavičius švt> I . • .. v .. .. . I gu tada negavo.

linko.- buvo atnešto.-, lenkai ; t<.]<.jO- Rytojaus dienų ateina __ , , ,._____ . 1 Diakonas M. K
klierikai, žinoma-, puolėsi prie - profesorius visas persimainęs 
ponėkų, užtiestų lenkišku lai-! į,, kategoriškai pareiškia. kaJ 
kraščiti, jas gardžiuodamiesi I jj vį,.,ias klierikas savo rašte 

valgė ir gyrė lenkiški, ponėkų ' <jar|)U be galo įžeidė. Ti jžei

zitiečių; lenkai iš lenkų žitie- 
čių. Tų žiemų kooperaty vo ve-

mauskas. Berod
užsakė iš

d.a-

•neįlįs
etuvių ir lenkų zi- buvo skaitęs Gerutį, tai G

j liečiu ponėkų dv i ragaže

dys kelio laimėn. Nelaimėn vesti jie pirmu 
t.niai ir jau daug daug žmonių yra prapul-jg(.runi!g (.‘la lietuviai klierikai1 dįnm

1

i ru-

jis negali pergyventi ir

■ v • • iii* • i' i <i i\i in .iu. i\rupn\ pilisi cius eiti mokslų Liuveno uni- Į 1
į 1913 m. rudenį nuvažiuoja į 
i Petrapilio Akademijų ir jsto- 
i ja į pirmąjį kursų. Dijakona- 
Krupavičius, negalėdama- lai- 

| kyti mišių ir gauti stip'unli 
ijo.-, labai vargingai Petrapily 
Į gyveno. Tačiau Krupavičiaus 
I gabumai tuoj atkreipė ir Aka-
I 4
I demijos vadovybės dėmesį. Ir 
Akademijos klausytojų virši- 
niškunio pareigos buvo atim
tos iš vyresniojo kurso kole
gos Izidoriaus Tamošaičiu ir

versitete. Tačiau tur•ėjo piisi-
taikyti prie skiriamos stipru i 
dijos sąlygų. Tik reikia da 
bar išgauti iš vyskupo sutiki
mas, gauti aukštesniuosius š.c. . . , . . , , P'iolejo juoktis, ;kad tai tie- viską įneš i. pedagogų posėėd. . ’ . .

„„Ubui .HnlrrotV, tHVliu,)s pona.6s (okioE car. -įžeSmu uut„. P"'^aros at_ost„K
T1........  i, . ...........i pn- „žios. Pasauki „rg,, tas „a-. ri„ visu p-^tntnu nubausi,. , f ’T t' '• ’T-" '.lis pri v

Sii-.alyt,, kad is tikruj, yra tikrdsis h„ks | (virtino, kad tikrai tos vard-j’radeda ta “įžeidimo” ra.šla ... .
-„aus sa grynoms,a s,ži,„. ir n,-ab,..į,.jautis,Į ži,)sioE    vra iš lietu-ękaityli. Pasirodo. kūd tai K r,ė V"',US I>aS V)'sk- KflrOS,!-

prireikus, stoti Dievo akyvaizdoje. Jis Imi
būt visados ir visur savo tikėjimodr Bažny
čios ginėjas, savo įstaigų rėmėjas ir Kris
taus kareivis.

Ačiū Dievui, mes turime daug tokių su- 
sipratusiųjį). Jie visados eina talkon katali
kiškai spaudai. O mūsų laikraščiams talka 
y ra gana reikalinga. Ir pats dienraštis “Drau
gas” reikalingas talkos. Kaip visados, taip 
ir šį kartų “Draugas” to visa susilauks, 
ačiū susipratusiai lietuvių visuomenei.

Tik daugiau ir daugiau susipratimo!

Nauju Laiku Žibaus Siela
Kun. Dr. Fr. Sawicki, suchungen. Jis tyrinėja protavimo tiesų 

esmę. Protavimo tiesa, kaip sako psicho- 
logizmus, nėra psichologinė, pagal kurią 
žmogus būtinai turi logiškų pobūdį. Tai

\ eite Vyt. Mankeliūnas ( bendrosios tiesos, kulia- kaipo tokias pro

tas turi pažinti. Kad tas pats daiktas tuo 
pačiu metu negali būti ir nebūti, yra bū
tina tiesa. Matome, kad kitaip negali bū 
ti. Todėl ši tiesa yra viso mūsų protavi
mo norma.

Katalikų religija tvirtindama, kad 
pn.ta- gali tiesą pa/iuli, pripažįsta, kad 
niū.-ų žmogiškas pažinimą.- yra netobulas, 
ribota- ir dažnai klaidingas. Tvirtindama, 
kad pažįstame taip pa, juslėmis nepasie
kiama- tie-as, pripažįsta, kad tas musu 
pažinimą- via tik analogiškas, paimtas iš 
juslėmis prieinami) daiktų ir perkeltas 
pagal tam tikrą panašumą. Dievas yra 
virš visokio mūsų pažinimo. Jame yra 
tam tikra.- panašumas -uticrtų daiktų to 
Imlumo, tačiau jame ,a- tobulumas yra 
kitokiame m-palyginau, aukštesniame pa 
vidide. Gerai -ako naujesnioji vokiečių 
teologija, kad Dievas yra ' das ganz An 
dore , kad yra vi-id kitoks negu visa tai 
kąi mes pažįstame. To dievybės negalėji
mo suprasti j,akoje į-ivyravo ir pas di
džiu katalikų galvoto iu.- taip vadinama 
negatyvinė teologija, kuri tvirtina, kad 

negal.ma pi.-akyti kuo ym Dievą*, bet tik

t 1ęsiny s)

l’rieš skepticizmų ir agnosticizmų ka
talikų Bažnyčia juiešpastato tezę, kari 
žmogaus protai nors ir ribotas tačiau ga
li pažinti tiesų ir tai net protų viršijan
čių. Tvirtina ir išlaiko pilnų protu pasi
tikėjimų. Jš tų ginčų su agnosticizmu ir 
poritivisniu naudinga mums y ra tai. kad 
galime naujausioje filosofijoje prikelti iš 
numirusi i) jų metafiziką.

Stodama prieš relativiznių katalikų 
Bažnyčia t\irtai laikosi dėsnio, kad vi 
siems’ yra tik viena tiesa ir tai ta pati 
aitlžina. Eilosolim- ginčas su relativizmu 
yra gana sunku-. Nelengva pamatuotai 
atskyli į pliekai-,a. kad gal visas mūs,) 
pažinimas vra žmogiška- ir u-meiiiškai 
(subjektyvus), kad gal mu -ų protavimo 
tfesos nėra kitu protingų būtybių prota
vimo tiesomis, i ia daug padeda mums 

, naujai, sio ii filosofija, kt.rios įtakoje gali 
'u* pastebetį pakrypimas kiton į b-eii 
Diis-erlis. gai-u- Ienomenologijos kuri ja 
Mlkrilikiioja naująjį relativizmą ir >ub 
jvktivizmą '.ave -. įkalė Loris hc Unter

Petrapili. Tuoj nueina Krupa

\. . . .* o1'“11? '-1- z uenukAv, ivuvi itn J^iGf-to dalvkų ir gauna iš Eksei
vių zitiečių pirktos, lada len- pavičiaus rašto darbas. Krlt-i , . • .... T, ,
kai klierikai baisiai įpyko. Ta-j pavienis tuoj paprašo bal-o j įį buvo nelenda, 
me pačiame triukšme sugrįžo j pareiškia, kad jam toks rašy-j " V °

iš Varšuvos Krupavičius. Tuoj nio stilius tada labai patikęs. I Vyskupo sutikimų pareiškę: , perduotos Krupavičiui. 
Krupavičius lenkų apkaltin-; apįe pokj nors įžeidimų jį.:' rektoriui, Krupavičius išva-| 
tas to incidento'sumanytoju, Į ,įsaį negalvOjo ir nė mažiau-' žiu0Ja į Kainieli Pa* kllH- Ka I

l.-Vi

Ir su Akademija dėl u.'o 
darbų seminarijoje vos n, įuines Krupavičius daug veikė 

ir per kooperatyvų. Skandalas 
pasiekia ir seminarijos vado
vybę. Inspektorius Jelbžikaus-, t
kas reikalauja Krupavičių vi j kio įžeidimo. Tačiau profeso-: timus. Tačiau, atėjus rekolek !<l’*^rai^’ ra(lo slapto Iii tin i.) 

Įsu griežtumu nubausti, paša-' rius nenusileidžia. Draugai cijų metui, Krupavičius jo | (Tęsinys 4 imsi.)

. . .. ... . i tilių atostogauti ir laukti, kasios intencijos neturėjo ką Į . . v. .
/ , da gaus kvietimų atvažiuoti i siejo Krupavičiui atsisveikin-

nors įžeisti. Kiti knerikaitaip Į geinus ]ūikyU rekolekcijų ;,|ti Inspektorius .telbžikauska. 
put Mirtino, kad čia nėm .,O'i priimti aukštesniuosius šven .darydamas kral, pas

kuo nėra. Kv. Augustinas nepaisydamas 
didelio protavimo sugebėjimo suko n pie 
Dievą: “Delis mėlius cognoscitur ncscien 
do”. Juo daugiau galvojame, tuo geriau 
įsitikinam, kad visas mūsų žinojimus api? 
Dievą yra niekai. Nebūdami agnostikais 
vienok didieji galvolojai buvo perimti mi
nties, kad aukščiausiu mūsų žinojimu yra 
taip vad. “ d o c t a i g n o r a n t i a ” 
(.M. Kuzanezyk), t. y. turime persiimti 
Dievo didybe ir nužemintai garbinti mys 
terinm divinitatis.

Todėl katalikų teologija pripažįsta 
dalį tiesos irracionalizmui. Atkakliai gin
dama protini tikėjimo parėmimų, pripnžį 
sta, kad mūši) apologetiškieji įrodymai ne
turi matematinio tikrumo, kad iš to iš
einant tikėjimas negali Imti primestas Į,a 
sireniiant logika, bet kad yra priklauso 
mas valios ir Širdies, kad nieks Dim o rm 
ras, kas Jo neieškos visa siela, kad tikė
jimas šalia malonės turi žmoguje irracio- 
nalį šaltinį.

Taigi katolicizmas visur eina Vidurio 
keliu. Ir stebėtina, kad kaip įvairiausi, iš 
pirmo pažvelgimo net priešingi dėsniai i, 
postulatai jaungiasi į neapsakomų bar 
inoniją. Visa, kas yra gera ir teisinga ran 
da-i šiame organizme. Genialus Fridri
chas Heiler perėjęs į protestantizmų pa 
rašė dideli.poleminį Veikalų Der Katilo

licizmus, kur katalikų tikėjimų vadina 
milžinišku • complexio oppositcrum”. Ta
me viii dalis tiesos. Tačiau katolicizmas 
nėra. tai sinkretizmas t. y. įvairių pradų 
sudėjimu ir suliejimu j krūvų. Joks kitas 
tikėjimas taip prineipaliai neatmeta klai
dingų mokslų ir taip uoliai nesipriešina 
klaidingom srovėm kaip katalikų tikėji
mas. Vladimirus Solovjovas, garsusis ru
sų filosofas, tiek pasitarnavęs unijai, apo- 
kaliptiniuose savo Trijuose pasikalbėji
muose dramatiškai aprašo visuotino An- 
tiebristo sušaukto visuotino susirinkimo 
eigą. {štai jau beveik visi garbina Anti
kristų ir atrodo, kad jo viešpatavimas už
tikrintas, keliasi senelis paskutinis popie
žius Petras 11 ir galingu balsūs ištaria 
savo “ Contradicitur”. Tai vyriškas, ka
talikiškas žoilrb Protestantizmas prieši
nasi pozityviniu dogmom, gi katolicizmas 
destruktyviom tendencijom. Žydas Kelvi
nas po a, v iltinio katalikų Bažnyčion gar
siuose savo Apo.statenbriefe darė katollei 
Žiliui priekaištą, kad šis pasikeitė pa.-i- 
inidnmas naujų dvasių ir įvedė Bažnyčion 
naujų laikų dvasių skelbime, kad pasau
lis sukatalikėjo, gi tuo tarpu priešingai 

katalikybė sumodernėjo, finl esame už 

krėsti naujų laikų dvasia. Reikia turėti 
drųsos stačiai pasakyti “Ne” ir “Cton 
tradico”. Katalikybę nėra' sinkretizmu.

klier.

bet didelė tiesų sinteze. Prieš keliu- me
tus parašiau Das irihre Christentum als 
Synthese von Gegensatzen. Minti- Inu u 
ta: herezijos visada būva vienšališkos ir 
priešinasi tiesai. Gi katalikybė visur jun
gia aukštesnėje sintezėje tai. kas yra te
zėje ir antitezėje. Dievuje .jungia imanen 
cijų ir transendencijų, Trejybėje vienybe 
ir daug asmenybę? soteriologijoj lai-vą v a
lių ir malonę, pamaldume iškilmingą iš 
orinį kultą su vidujine malda, etikoje au
tonomijų ir heterionomijų. Tokiu pat bū
du jungiasi racionalizmas, agnosticizmas 
tr irracionalizinas.

Iš čia mūsą tikėjimas yra vadinamas 

katalikišku (visuotiniu), religio universa 
lis, nevien todėl, kad yra skirta visiems 

laikams ir visiems žmonėms, bet ir dėlto, 

kad talĮiina -avyje visokių moralę ir re

liginę tiesą.

(Daugiau bus)

Trys didžiausi pasaulyje medžiai 
randasi Steckton, Galifornia. Visi yr.i 
tos pačios rūšies — Seųuia. Sic inilžirn.- 
ki medžiai turi 485 pėdas aukščio.

Didžiausias pasaulyje universitetas 
yra ( ano, Kgypte. Nors šioje šalv.įe 
įmini.- mažai kam žinomas, tačiau jis tu
ri j 11,000 -tudentų.
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Amerikos Tėvų Marijoną Provincijos taryba, kuri birželio 14 d., 1934, nutarė 
įsteigti seminariją savo klierikams Amerikoje. Sėdi: d. g. kun. ,J. Jakaitis, M. I. 

provincijolas; d. g. kun. A. Cikota, M. I. C., Genrolas; kun. Y. Kulikauskas, M.
1. C. Stovi: kun. .Al. Būblys. M. I. C.; kun. J. .Mačiulionis. M. I. C., ir kun. J. 
Navickas, M. 1. C.

L. R. K. S. A. Seimas
(Tęsinys)

Apskritai veikimas ir 
įvykiai

j ją ir tik reikalas 
k vt i.

jos prisilai-

“Ta proga veliju, kad 48-
tas Seimas atsižymėtų ramybe, 

Kaip aukščiau esu išrita-į naU(iįngaįs nutarimais mūsų 

įęs, darbas ėjo gerai ir <1\ iejų brangios organizacijos L. R 
metų laikas prabėgo nejučio-į K s A j,. bentirai Amerikos 
mis. Turint reikalus ne tik su ]įetnvių katalikų gerovei! 
nariais, bet ir su visuomene,

Vice - Prezidento raportas

“46-47 Seime gavau pasiti-

per du metu pasitaikė džiugi 
minčių ir žalingų įvykių. Vie
nus jų radome, kiti iškilo ir kėjimą ir buvau išrinktas Pil- 
dar tebera. Tai su kuopomis, domo Komiteto nariu eiti Vice 
ar su nariais ir kitais asmeni-j Prezidento pareigas. Savo pa 
mis. Net sunku visus smulkius Į reigas mėginau atlikt kuo ge- 

dalykelius išaiškinti. Iriausiai ir stengiaus, kad vis-

“Per prabėgusius du metu kas išeitų musų organizacijos

Pirmieji Muzikos Pionieriai
Rašo A. P. Stulga

JONAS SEBASTIJONAS 
BACHAS

Būdamas aštuoniolikos me- kalavo atatinkamos pagarboj 
tu jis buvo vargonininkas Ar jo vietai, kas, beabejo, ir buvo 
nstadte ir vėliau Weiniare. Įteikiama, šia proga reikia jia-

Buclias, kaipo žmogus, turė- žymėti, kad ir mes, lietuviai,
I nus neatgavo savo mantiskrip- J° taippat ir vargų. Jis buvo daugiau kreiptumėm dėmesio
ito tol, kol jo brolis mirė. staigaus ūpo, išdidus, bet sy- ir atiduotume tinkamą pagar-

-------------- | Sulaukus 15 m. Sebastiionui kiu ir visuomet kuklus. \ ieną bą savo vadams ne asine*
J. S. Bachas gimė Eisena- Bachui prisiėjo pačiam dury- kartą jis pasakė,: “Bile kas niui, bet tai vietai, kurią tas

che, i ui ingijoje, 168,, m. Jis ti sau pragyvenimą. Sykiu galėtą nuveikti tiek, kiek aš, asmuo užima. Su pagarba ir
buvo jauniausias sūnus Jono jis planavo, ir permatė, pla-į J^gu dirbtų tiek, kiek a*’’- ' (lruilslla. gaHlim a(Įikti gražn3

Anirosijaua Bacho, kuris tais tesite muzikos dirvą, taip pat Tame jo pasakyme, beabejo,’ ... ......
....... . r , T, . r, , darbai, vpae kolektyviame vei
laikais turėjo poziciją kaipo permatė ir savęs tobulinimąsi., >’ra daug tiesos. Be to, Bachas r, . .
miesto muzikantas. Nors jo Tat jaunas muzikininkas, pa- buvo labai religingas žmogus; 1 at, imkime pavyzdžius

tėvas nebuvo garsus muziki- sitraukęs nuo brolio, pradėjo .1° kūriniai liudija tą faktą. i* praeities išminčių ir didvy- 
ninkas, bet jaunas Šebastijo-1 savarankiškai gyventi ir ke- yra pareiškęs, kad “dva- rią.
nas, beabejo, paveldėjo muzl-Įliose vietose studijavo muzi-1 rinis muzikos objektas turi 

kos talentą iš savo tėvo. Š'-^ką. Bachas ne tik grojo limpi- j būti Dievo garbei ir dvasios 
talentas buvo taip didelis, 1tad kordu ir vargonais, bet jis bu-1 atgaivinimui
iškėlė jj į aukštybes ir jo va-Įvo ir smuikininkas. Kadangi
rdą padarė nemirtingu. Sian- buvo žymus griežikas, tat jau v,) tuščios garbės. .Jis tik rei-|KĄJĄ SPAUDĄ 
dien Bachas minimas greta nekentė tiek skurdo, kiek vra 1  --------- ------ ---------- ' " -------

kitu garsui žmonių ir Ims mi- ,
kentėję daugelis muzikos ge
nijų. Laikas nuo laiko jis žen 
gė pirmyn, studijuodamas pas 
tuos, kuriuos jis gerbė. Daug

nimas tol, kol gyvens ant že
mės nors vienas žntogns.

Šio muzikos milžino jauny
stė buvo gana sunki, lies ei- . . ... . • . ,
, , v. , . i dėmesio jis kreipe tekniką
damas desimtus metus liko'. ...... .
.... ... . t ir didžiausias jo stengimasis

našlaitis. Mažyti našlaiti pae-1 .v . .
. , i buvo — išmokti geriausios mu

mė pas save jo vyresnysis bro-1 . . .. T. . , . . .
f , , . . , .. . . zikos teknikos. Is jo kuriniu

hs ir auklėjo. Jo brolis tada .. , , \ .. ..
... , . „ galima spręsti, kad turėjo di-

vargomninkavo, tat aunas Se

Paprastai, Bachas nereikala

(Daugiau bus)

REM KITĘ KATALIKU.

DIDIS
JULY CLEARANCfc

vietos klebonas kun. lg. Kel
melis, kun. A. Milukas, kun. 
Nanorta.

Iš gydytojų dalyvauja.: dr 
Vėlybus, dr. Kriščiūnas, dr. 
Stati ui is.

Čia paduodu centro sekre
toriaus J. Šaliūno raporto da 
lį, iš ko paaiškės organizaci-

bastijonas turėjo progos jau iš 
pat pirmųjų dienų prisižiūrė
ti, kaip vargonais grojama ir į 

pasiklausyti kaip tie vargonai, 
verkia. (lai ši priežastis j ji 
paveikė, kad jis muziką rašė 
daugiausiai vargonams, negu 
kitiems instrumentams.

Jaunas Sebastijonas pir
miausiai buvo mokomas liarpi- 
kardos, kurį jis trumpu laiku 
mitriai valdė. Kartą, jo bro
liui griežiant vargonais, jis 
pastebėjo jauno Sebastijono

delius muzikoj gabumus. Jo 
veikalai yra sunkūs ir ypatin

Išpardavimas
Abiejose “PEOPLES” Krautuvėse

GRAŽIAUSI RAKANDAI PARDUODAMI
M A ZIA US IO MIS K A LN D M l S

jos finansinis ir narių stovis: susidomėjimą vargonų ga
rsais ir paklausė jo, ar ir jis

Narių suaugusių skyriuje y- 
ra 11,144; vaikų — 860. Viso

ŠVEDU j 
AMERIKOS

- LINIJA
>- ls New Yorko

į KLAIPĖDĄ. 
Per Gothenburįų

GREITA
_________ KELIONĖ !
j LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ

I

Didelė Ekskursija
Rengiama

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

“GRIPSHOLM ’
Išplaukia Iš New Yorko

Liepos (July) 3, 1934
Kiti Išplaukimai:

Drottningholm, .. Liepos 17 
Gripsholm,

nenorėtų pabandyti griežti va
rgonais. Neapsakomas buvo 

12(104. Susivi..ny,na»j«r ,lu ' SebasHjono džiugumas, kalia 

jis gavo progos atsisėsti ant 
suolelio prieš jį žavėjaučio į- 
rankio. Jaunas Sebastijonas iš 
karto parodė nepaprastus ga 
bumus valdyme; netrukus pra
lenkė ir savo mokytojų.

Brolių ar draugų tarpe, kai 
kada, pasitaiko ir pavydo. Tat( 
ir Sebastijono brolis, matyda
mas jo gabumus, spėjo jo a- 
teities didybę ir tokiu būdu 
pasidarė jam pavydas. Štai, 
vienas jų gyvenimo įvykis liu
dija faktą. Vyresnysis brolis 
turėjo pasirašęs manuskriptą 
arba rinkinį kurinių tolaikl- 
nių geresniųjų vargonininkų. 
Jaunas Sebastijonas norėdavę 
tuos veikalus griežti, bet bto 
lis ne tik nedavė, bet ir slėp 
davo. Susidėjus tokioms aplin-

metu sumažėjo 2,383 nariais.1 
Prie pašalpos skyriaus priklau 
so 6,245 nariai. Viso kuopų 
vra 245.

$ 50ŠIS NAUJOS MADOS tvirtas ir 
gražus seklyčiai setas, dengtas su 
Namą Frieze ir Tapestry, leng\ai 
vertas $98.06, sumažinta kaina
tik..................................................................

Galima pirkti ant lengvų išmokėjimų 
MOTERIMS LABIAUSIA PATINKA

REFRIGERATORIŲ
Elektrikiniai šaldytuvai padaryti per garsiąją 

General Motors Dirbtuvę

Bendra pajamų sutrauka

Nuo balandžio 1 d., 1932 iki 
balandžio 1 d., 1934 m.

naudai. Lankiaus kituose eks
tra susirinkimuose. Kadangi

'j I man arti Centro gyvenant, tai Į psnugos skyriuje $229,770.60 
mtus laiškų su įvairiais imsi-Į toki<1 ^'.rinkimų buvo gana Į Apsaugos skyriuje vai- 

skundimais ir nesusipratimais Į <^ous'’ a|kn visokių kitokių

darbo atlikau daugiau, negu 
tikėjau pirm užėmimo šios ga 
rbingos vietos. Esu gavęs ši- |

tarpe Raštinės ir kuopų 
šiaip narių. Stengiaus į kiek 
vieną laišką kuo rimčiausiai 
atsakyti ir sutaikinti visus

ir

ti. Stengiausi dalyvauti kuo
pų arba apskričių susirinki-

Dažnai pasitaiko, kad kuopų J n,uose» kur tik buvau kvies- 
valdybos bei nariai nesilaiko | ’aS- Taip pat mėginau ir visus 
Susivienymo Konstitucijos ir 1 kitus savo uždavinius atlikti, i 
daro užmetimus ant Pildomo kurie man buvo paskirti I li

jo Komiteto ir visos organi
cijos. Garbūs Susiv. narini, ir visuose kituose reikaluose 

buvo daug darbo. Brooklvnodėkime daugiau spėkų ir stu 
dijnokime Susiv. įstatus, t uo Į sa'as^les’ nau i'J skyl ių įvedi 

met bus daugiau Susiv. rainy 1 n’0, ' H.iaus Darkymo ir v:so 
! kinis kitais reikalais reik ųo

bės ir naudos organizacijai. ,i„,, i- „ .. - » • „ •»•' I daili; dienu nasvesti ir nasita-
Baigiant

“Baigdamas šį mano prane 
Šimą tariu gilios pagarbos žo 
džius visiems LRKSA. naria
ms ir darbuotojams organizn 
cijos naudai, ir tiems, kurie 
pareiškė pasitikėjimą išren
kant garbingos organizacijos 
Prezidento vieton dviejų me
tų terminui.

“Organizacijos gerovė pri
klauso nuo mūs visų, o ec nuo 
vieno Pildomojo Komiteto na 
rių. Taigi stokim visi ir vi

sos į garbingą darbą, o pa

rimu turėti, čia visos savo 
dviejų metų darbuotės smulk
menų nerašysiu. Jei kas ką no 
rėtų klausti, taį mėginsiu at 
sakyti žodžiu.

“Baigiant savo raportą ve 
linu visiems Seimo dalyviams 
geriausios kloties ir gerų nu 
tarimų dėl mūsų brangios or 
ganizacijos gerovės ir jos švie 
sios ateities’’.

kų .......................... 4,4)87.80
Pašalpos skyriuje 119,109.68
Lėšų fonde .... 38,587.43
Įstojimas ................ 268.42.
Labdarybės fonde 2,397.08
Paliudymai ir reikme

nvs .......................... 205 35
Nuošimčiai už bond-

sus ..................... 69,955.41
Nuošimčiai už pasko -

las ..................... 7,369.31
Nuošimčiai už cbecking

accounts ............ 508.50'

Rendos Brooklyn,
N. Y....................

3.107. ČJ1

Rendos — Wilkes -

Barre, Pa............. 4.792.5C

“Garso“ reikmenys 30.17
Atmokėta ant paskolų

principai . . 1,923.00

Atšaukti ir parduoti
bondsai ............ 23 844 25

Įvairios pajamos —
sundries ............ 336.02

\’iso ....................... $5116.692.61

(Daugiau bus)

.. Liepos 25 
Rugpiūčio 18 
Rugpiūčio 25

Kungsholm, .
Drottiringholm

KrPi’pkltįs ] vlet(nj agentą, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė.

Kunigų seime

Iš kunigų seime pirmąją die 
ną dalyvavo: pral. J. Miliaus
kas iš Durea, l’a., kun. J. Ka 

matysim, kad už dviejų metų Į sakaitis kun j Simonaitis,

mūsų organizacija paūgės dvi | )<nn j šeštokas, kun. Karuži- 

gubni, nes dabar turime tin iškis iš Cleveland, Dilio, kun. 
karnai sutvarkytą konstituci-Į J. Karalius, kun. J. Končius,

“DRAUGAS“
Katalikiškas!

1 JetuvifkasI
l’atriotiškas!

Teisineasl
Naudingas!

Pamokinantis!

nenustojo vilties; darė planus I 
ir, galutinai, nusprendė slap- i 
ta nukopijuoti manuskriptą. 
.Manuskriptą kopijavęs kas 
šviesią naktį, reiškia, prie 
mėnulio šviesos, per šešis mė
nesius. šis darbas jam daug 
blėdies padarė. Nuo to darbu 
jis pagadino savo akis ir kas
kart jam darėsi blogiau ir blo 
giau, kol visai neapako (prieš 
mirtį).

Ant nelaimės, to savo sun 
kiai atlikto darbo jis nesunau
dojo. Vos tik jis pradėjo pra 
ktikuotis tuos kūrinius, jo 
brolis sužinojo ir kopiją nuo 
jo atėmė. *Nors nėra paduota 
tikros atėmimo priežasties, 
bet lieka nuomonė, kad tai bu
vo ne kas kitas, kaip tik pa
vydas. Tokiu būdu Sebasttjo-

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKI V 
SĄSKAITAS

Balansas turi Imti 
ne mažiau S|lrtl. 

PAKANKI S DBAl'tiIŠKAS 
TVIBTVS

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir ^9th PI.
Narys FEDERAL 

IVSI’RANCE KI IR PORA VIJOS '

; reumatizmas!
• SAUSGĖLE

Nealkankyklte savęs skaus- ®
■ main. lteunMitUrnu. Snungšle, » 
_ Kaulų Gėlimu, arba MMIun- *

glu — raumenų sunkumu: nes ■
■ skaudėjimai naikina kflno gv- _
_ vybę Ir dažnai ant patalo pa- ■ 
™ guldo B
■ CAPSIOO COMPOI'Nrt mos- 

tln lengvai prašalina vlrštnlnš- ■
• tan llgan; mumn šiandie dau-
_ gybš žmonių alunčla padfko- ® 
™ nen pasveikę. Kaina Rftc, per g
■ paštą 55c. arba dvi už. 11.05. 

Knyga: -ŠALTINIS SVEIKA- ■
™ TOS” augalais gydyt ln. kulną _ 
m 50 centų. *

■ Justin Kulis Z
3258 SO. HALSTED ST.

Chioago, III.

•
PE0PLES FURNITURE krautuvės yra vienintelės Lie
tuvių krautuvės, autorizuotos parduoti FKIGIDAIRE. 
Čia rasite vieną iš didžiau
sių pasirinkimų FRIGIDAI
RĖS, už mažas kainas, len 
gvais išmokėjimais nuo

parduoti EB IG 11>A 1 Rfcn.117°°
ir aukščiau

Taipgi didžiausias pasirinkimas visokių kitokių Standard 
padarymo refrigeratorių už kainas nuo $ 75.00 
ir aukščiau.

Didelė nuolaida už senas ledaunes nr rakandus, 
į mainus unt naujų.

MANU FACT

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



n K A TT C. A S Šeštadienis, birželio 30, 1934

KUN. M KRUPAVIČIAUS 
20 M. KUNIGAVIMO
SUKAKTIES PROGA

(Tęsinys iš 2 pusi.)

veikimo protokolus, kur visut 
figūravo Krupaviėiuus pavar 
dė. Giedraitis dėl to buvo Ino.) 
iš seminarijos pašalintas. Ir 
tais protokolais pasiremdama, 
seminarijos vadovybė nurašo į 
Akademijos vadovybei raštą, j 
reikalaujantį Krupavičių iš 
Akademijos pašalinti. Laimė, 
kad tada Akademijos reido 
riaus pareigas ėjo prof. l’r. , 
Būčys. Akademijos rektoria- 
tas atrašė seminarijai raštą, 
kuriame nurodė, kad K rupu-1

KAIP MAN PATINKA^
Rašo Andrius ftnip&s

KAM Š1RDJ DAVEI

TĖVŲ DĖMESIUI
VALDYKITE SAVO 

VAIKUS

Mar<|uette Parko Lietuvių 
Am. Piliečių klubas birželio 

Kam man 'Pu, Viešpatie, da- -T 'L laikė susirinkimą. Ap- 
Įvei' turus svarbius reikalus, kįlo 

Tą karštą širdį vien kentėti! daug skundų, ;<ni vaikai gy- 
Kodėl aš negaliu blaiviai, 'ventojams pridaro daug ne
šaltai, kaip dauguma žiūrėti?• malonumo ir papildo vagys

čių. Klūbas nutarė veikti 
prieš vaikus - [nelaužąs ir iš
rinko komisiją iš t piliečių,

j kurie eis pas policijos nuovu-

Norėčiau lygiai aš visus 
Prispaust prie degančios, 

Ikrūtinė
O balsas sąžinės garsus 
Man siela griaužia bekan-

[kinęs.
vičių atsiuntė j Akademiją ne!
seminarijos vadovybė, bet vy- išplėsk man šiidį kruvinai 
skupas. Tat vyskupas teguli j°s n,‘oundintų ta žeme,
ir iš Akademijos atšaukti. Ta-’ ^ur v*e,,os kovos, kur sapnai

čiau Jelbžikauskas su savo ko
legomis, matyt, neįtikino Eks 
celeneijos Karoso dėl tokių

Galų gale tik kančią lemia.
Maironis

Ona Aleliūnienė, Cbicagos

I dos viršininką su f uis skini-
I
i dais ir priduos vardus ir pil

vai dės tų vaikų - padaužų ir 
ją tėvų.

Labai negrą-pi, kad mūsų 
kolonijoj randasi p ‘.vilkusių 
\eikų.

vrhlvti savo

Jau paimta du trokai. Mokes
tis 60c usmeniui, įnimant nu 
važiavimą, parvužiavimą ir 
dvejus pietus. Tikietui nebus 
pardavinėjami trims dienoms 
prieš važiavimą.

Rugpiūčio 22 <1. įvyks laivu 
ekskursija per Michigan eže
rą į St. Joseph, Benton llar 
bor. Tikietai iš anksto nuo 
nurių $1.00 (round trip).

Rugsėjo 23 d. rudeninis kuo 
pos šokių vakaras parapijos 
svetainėje.

Svarbus regularis susirinki 
mus įvyks liepos 3 d., 13:30 v. Į 

vak., parapijos svet. i
i

Kuopa susirinkimus laiko I v>I
kas pirmą ir trečią antradieni 
kiekvieno mėnesio. Susirinki 
mai vedami lietuvių kalba, vi 
sa korespondencija taip pat 
vedama lietuviškai. Vytis

vyks antradienį, liepos 3 d., ir einu tilta.'
S v. v., mokyklos kambaryj 
Susii inkinif bus . vurstomu dr 
gijo-' išvažiavimas, todėl visos 
narės prašomus susirinkti ir 
pareikšti savo mintis kus link 
v ietos ir kelionės, kini po. su
sirinkimo nereiklų Imti nepa
tenkintoms. Nepumiiškite n 
naujų narių ai ivesti.

Marijona Daurytė

s per soutbwest 
lliglivvuy. Vietoj važiuoti po 
tiltu, reikia pasukti į dešiną į 
Met'aitliy romi ir važiuoti į 
vakarus iki gelio aikštės.

I turnumentą įžangos 
reiks mokėti.

I>r. (i. / Moli*,
L. G. S. rašt

AR ŽINOTE

pareigi

LIKTI VIŲ A K Ko KLI 
KAS IlKMil.l KASIL/MV 

SMIKIMo VAKAHA

prasikaltimų” Krupavičių lo moterų taiĮH* veikėja, pasirin

ko šį eilėraštį už mėgiamiausį 
Lietuvos poetų.

Akademijos atšaukti.

Po metų gyvenimo Akadu

1 ev lJ
viekus. Tai p.likutinis Įspėji 
nes! Kaip p " jU pagaus, 
sunkiai reikės atsakyti. Kep.

gijoje dijakonas Krupavifius ‘ (Tamstos pačios rašytą ei- 
gaunu leidimą priimti kunigo: leraštį A. Šnipas pasiųs k-o-
šventimus. kiam nors laikraščiui: “Vy-

Ir 1914 m. birželio 13 d. Pe |Gui,” “Moterų Dirvai.“)

trapily, berods, vyskupo Cie 
pliko įšventinamas į kunigus

Skaitytojau pasirinkite 
vo mėgiamiausį Lietuvos

Briedytės, Viktoras Briedis 
akompanuoju [nunu pabarsi 
jusiui filmų artistei u radijo 
dainininkei, Rutli Et t mg ! \ i 

' ktoro adresas: \ ieti e Briedis,
ne- RKG Studio, llcilyvvuod, t a 

lifornin.
KAI) Bronė l’uliliūmuie, L. 

Vyčių Centro raštininkų im 
į šioja De Paul universiteto Ba 
chelor of Pliilosopby (l’b. I>) 
raktą f

KAD brolis chicagielis žy

miosios pianistės, Aldonos PLATINKITE “DRAUGĄ’

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR, L ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

141« SO. lUtli CT., (ICEItO, II.L.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10 9 vai.

3-147 SO. HALSTED KT., CHICAGO 
Paned. Hered. Ir Subul. 2 — 9 vai,

dliiiksiiijnimo vakaras į- 
subaloj, birželiu 30 šių 

metu. 'i ra kviečiami nariai ir 
pašaliniai žmonės ateiti į re 
ngiamą pasilinksminimo valui 
rą. Turėsite progą susipaži 
liti su klūbo nariais, patirti 
apie jų veikimą, išgirsti daug 
Įdomių dalykų apie aviaciją.

Iit lipimo Komitetas

Tel. CANuI 0257
Kės. PltOspect (1G50

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIItUROAB

1821 SOUTH HALSTED STKEET 

Kezidemija 6600 So. Artcsian Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
6 iki 8:30 vakare

Dienoms Tel. LAEayette 5703 
Naktimis Tel. CANul 0 102

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlfojc pajjal sutarlj

VISAS SKYRIUS TRŪKU I 
MARIJONŲ ŪKĮ

Brighton Park. — Marijonų 
Kol. Rėmėjų 33 skyrius į Ma 

Įrijonų ūkį liepos važiuos tro- 
' ka. Trokas prie bažnyčios Ims 
8:30 valandą’ryto. Nuvažiuoti 
ir parvažiuot i kainuos tik 33c

“Draugo” piknike, liepos 1 
j d. apsiėmė dirbti: Bambalienė 
I Kazragienė, Atroškienė ir Ja 
I sparienė. Valdyba

Tel. EAl’uji'tte 7050

DR.F.C, VVINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—3 vai. vakare

Res. 2136 W 24th St.
Tel. CA.Yal 0102

SPORTASL. V. 112 KUOPA GRAŽIAI 
.GYVUOJA

Marąuette Par-k. — Neseniai 
čia perorganizuota L. Vyčių 
kuopa. Praeityje ši kuopa bu
vo viena pavyzdingiausių kuo 
pų Chieagoj. Bet šiais metais 

j valdybos nedarbštutnu buvo a 
I pmirus. Dabar išrinktu nauja 
I valdyba. Įdomiausias dalykas 
j tai pakeitimas senosios tvur 
kos ir įvedimas naujos, kun 
jau rodo didelę pažangą. Na
riai šioje kuopoje yra trijų 
laipsnių. Pirmieji — 60 tik
rieji, arba veikėjai. Jie susi
deda iš 23 merginų, 23 vaiki- 
nų, 7 porelių vedusių ir 3 ku- į 
nigų. Antro laipsnio nariai y-, 
ra pavadinti mėginimo (triai 
members), kurie be metų or

io
kių teisių, nors ir pilnai užsi- j 
mokėję centre; kuopa neskai
to jii pilnais nariais per me
tus, kol neparodys veikimo, 
užsitarnavimo tos garbė

Pirmąsias Šv. Mišias kun. Kru cįlėraštį ir atsiųskite šiam 
pavicius prieš pat užsidegant skyriui.
Didžiojo Kuro gaisrui, atlaike į ____________
savo tėviškėje, Marijampolė.' 
bažnyčioje.

Lenkų ir lenkuojančių lietu ~
vių daromos kliūtys Krupavi prie» kelias dienas turėjau 
Čiui seminarijoje tik grūdino interesingą pasikalbėji-
jo dvasią. Lenkišką neapvka- su vienu lietuviu senuku, 
r.tą seminarijoje su kaupu ko- kuris savo pypke ir “prašmat- 
mpensavo susipratę lietuviai n>a” filosofija padarė man 
profesoriai, kurie geros valios J8Pudžio.
lietuvius klierikus auklėjo ge Į _ žinai, šnipe, - tarė jis 
raįs kunigais ir karstais pat-j Jnan tikrai žemaitiškai, — vie
luotais. Iiofesoria. Laukaitis, ,,as dalykas netelpa mano gal- 
Jpv aianauskas, Biels.<us, Toto-, v(lj, kodėl mūsų čiagimis jau- (ganizacijos veikime neturi 

nimas mėgsta pravaržiu-oti su

“LOOGANlšKl’M AS”

MERGAITĖS IN COSPORE
Cicero. — N.-kalti ‘rasit b

jimo Panejės c'v. draugija eis 
in corpore jnie Šv. Komuni 
jos sekinadie'ij, liepos 1 d..
7:30 vai. Mišių. < Narės yra 
prašomos nesh ė'uoti.

Draugijos r m u inkinias į

mokėjo kvė- 
putrijotišku

raitis, Naujoka.' 
ptį klierikuose
mą.

Krupavičius seminarijoje pa 
tašė kelias knygas. Dvi nuvo 
išleistos dar jam esant semi 
ne.rijoje. Vienos rankaštis bu

ve ‘lot,gaus

Palingavęs galvą aš tik mikt
. . mikt . . nieko jam nesakau,
bet savo mintyse tuojau per- .. . . .. '[ 1 , 'Šiam laipsniui gali priklaus)-
šiltėliau į svaidinio žaisinavie-

Office Tel. KEPubllc 74108 
Kės. Tel. GKOtclilll 0817

7017 S. 1 Alltl lEI.D AVĖ.

DR, J. J. SIMONAITIS
2123 W. MAKQUETTE KO\I>
GYDYTOJAS ir Gi 11 IU' I ;G AS 

Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėli'oj susitarus

Lietuvių g-dl'ininkųi turny- ! 
ras bus T\\ iie-agles Country 
• luli liepos I d. Lošimas pra
sidės 8 valanda ryto.

Dabar .jau prasideda tikra
sis turnaiiH'iitas. Tai Ims ka
ras už prezidento t l el iją. Bus 
ir daugiau dovanų. \’ili.įa
Coal Co. saviniųkai, golfo uit 
gėjai, -I. \ itkus ir L. Petru
lis, duoda didelę blokinę sal-' 
dainių, l oji dovana klius <lai- 
lią.jai lyčiai — merginui arba! 
moteriai.

Į T\vinengles Coiintrv Clubi 
reikia važiuoti Soiilluvest Ili- 
gli\vay iki MeCuithv road: 
MeCartliv mad yra iškeltas

LIETUVIAI DAKTARAI:

i ei. l-AE«yette 8057

DR, A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė netoli Kedrle) 

V&.ariUoH: nuo 1 Uil 8 tb) vakaro 
Here.loinle Ir nedėlloinle į.h<»I 

nutarti

Office l'hone
PKOsi>cx-t I02H

Res. and Office 
237,0 So. I.«,uvilt St.

GAN YL 0708

DR, J, J. KOWARSKAS
I’HYSIGIAN and SURCEON

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

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

I

Tel. CANal 0122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas I.eavltt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal autartjDR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4647 So. Ashland Avė.
OFISO VAI.AND<»8:

Nuo 2 Iki 4 tr nuo < Iki 8 rak. 
Nedėliomis pegal sutarti 

Ofiso 'Clef ROGIevarr) 7820 

Namų Tel. l'KOspect 1030

Tel. CAN'al 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir <' 111 RI' R(J AS

2201 W. Cermak Road

Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir Ncdčdomis pagal sutartj 

REZIDENi IJA

6631 S. California Avė.

Telefonas KEI'ub.ic 780K

RADIOS
VASAROS METU ŽEMOS 

KAINOS
Dabar Yra Laikas Jūsų 

Radio Išmainyti
Midget Babv Grand su 

Police Calls

£9.90
7 tūbų 1934 Babv Grand, 

$33.00 vertės, už.

j!22.OO
Boseli 8 tūbų eonsole už

J19 5O
10 tūbų 1934 Croslcy gra

žiame kabinete už

Č39OO
12 tūbų Sliort ir Long 

AYave už

4900
!) tūbų Philco 193,4 už

JS39OO
11 tūbų Philco 1934 už

$49.00
8 tūbų 1934 Zenitli už

^3950
R.C.A. Victor Kombinacija

5(49.00
Automobilio Radios po

#19.50
įdedami jums belaukiant

los. F. Bodrik, k
3417-21 So. Halsted St.
, Tel. Boul. 8167

Tel. KOI Levard 7012

DR. C. Z, VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal butartj

ti visi sulaukę 18 metų amž.

... j- ,, v i i Trečio laipsnio nariai tie, 
nas kitą vadina “you big loo- 1 r

„ ,,, ’ kurie per daug metų yra dir-1
• 1

I bę organizacijoje, arba l)uv<; 
diaugai, j — Na, Šnipe, — tęsė senu- į apSkr. arba centro valdybose,!

vo išvežtas į Anų riba ir ten ?es’ kur susipykę lošėjai vie- 

kaž kur dingo. S,'urbiu kny-
gę “Idealas ir Jaunuomene” 
iŠioido seminarijos

DR, A, P. GURSKIS , DR, J. RUSSELL
jau pačiam autoriui esant A kas, — parodyk man ant žem- 0 dabartinės aplinkybės neduo
kademijoje. lapio “Loogania.’

Šia proga stud. Ateitininkų į skersai, išilgai, - “Loogania
“Vytauto” Klūbo valdyba dar 
kartą kreipiasi į visus kur. 
H. Krupavičiaus draugus ir 
bendradarbius, maloniai pra
šydama atsiųsti savo atsimi-

I
i kaip nėra, tai nėra.

—• Visi vaikėžai, kurie save 
pravardžiuoja ‘loogans’ yra 
tie tikrieji ‘dominai,’ ‘domliel-

Simus apie km,. M. Krupavi-'lai’’ k,,r''' iiS li"tuvių *«• 
i «ų. Rengiama spaudai knyga lv« nemaka ""vle" laS-v''- l"'t

Ieškok j t|a progos aktyviai būti. Šm Į 

nariai yra Tušuojami į Garbės . 
arba neveikiančius narius (re 
tired members). Tie nuriai 
taip pat būna pilnai užsimo
kėję centre.

Praeitą susirinkimą dalvva 
vo virš 30 tikrųjų narių. Val

Vai

I) E N T I S T A S 
4204 ARCHER AVĖ.

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

Pliene llmnlonk 2061
DR. JOSEPH KELLA

1>E\'TISTAS
6558 So. West-ern Avenue 

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

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 KĘST 69th ST.

Of ir Rez. Tel. HEMlock 61411

Valandos:
2-4 popiet: nno 6 - 8 vakarais

Ofiso: Tel. I, \l ajcltc 1017 
lies.: Tel. HEMlock 82K8

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vul vak.

Rezidencijos Ofisas: 2117,6 \V. 6011, SL 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis Ir NedSliomls pagal suta-rll

Office Tel. Wentworth 8330
Res. Tel. Hyde l’ark 339R

DR. SUSANA A. SLAKIS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4137 ARCHER AVENUE

Tel. VIKalnia 0638
Ofiso vak: 2—4 ir 6—8 p. m. 

NedSliomls pagal sutartį

iuotų laikotarpy norima išlei- ir kal,*‘ti lietuviškai. Mes, s«>-, ,[vba jiatiekė nustatytą prog- 
sti. Atsiminimus siųsti adresu: "eliab atvykę Amerikon, ne- rauių. Direktoriui išdavė ra 
J. Matijožaičiui, Kaunas. Mic vien Saviškai kalbame, bet portus.

kevičiaus 28 dar anglų išmokome. Tai mfi- 
i sų vaikėzai, kurie nesugeba

Liepos 4 įvyks L. Vyčių, ir 
jaunimo, diena Vytauto darže.

PIKNIKAS RUS RYTOJ išmokti lietuvių kalbos, nors Sudaryta graži [trograina. Mū-jt“ _ _ _ jų tėveliai lietuviškai kalba, j Sų baseball tymas žais su ki
Chicago Heightg. III. — Re tikri ‘loogans!’ Tikri ‘dnmbel-'tų parapijų tymais.

sirangiant, belaukiant, štai, ii lai!’ Ir jiems ‘loogun’ pritin- Liepos 11 <1. įvyks beacb 
prisiartino mūsų parapijos me ka. Jei koks vaikezas mane party, Rainbow Bea< b (76tb 
finis piknikas. Įvyksta rytoj,Į‘loogan’ pavadintų, as jam St.).
liepos 1 d. Vytauto darže. sprandą nusukčiau! — baigė Liepos 1.3 d. įvyks metinis

Įvairenybių piknike nestigs (senukas.
Bjs visokiausių, bet įdomiau-------------
sios tai ristynės. Sako. risis 
stipruoliai, kurių vienas 'įve 
ria n"t 300 svarų. Baisu, net 
pamąstyti, kad mūsų parapi 
jo.į yra toks stipruolis. liisty- 
n« s prasidės 5 vai. popiet.

Turėsime net dvi orkestras 
ir visokių skanumynu. Vien.' 
g-n’/, -okian s,
prie baro

išvažiavimas į Sand Dunes.

kitu linksmina
Rap

DABAR PROGA TAUPYTI PINIGUS
132 ra. Berija atsidarė Gegužes 1 mą, 1934 

Klausk kaiū gali sutaupyti $1,000.00

LITI IUANIA BUILDING LOAN AND 
HOMESTEAD ASSOCIATION 

713 West 18th Street

Nislėllole 
po pietų

Radios Programai
W. C. E. E.. »70 k.,
nuo 1:0(1 Iki 1:30 vai 
Kraitis rndh' programa.-,
W A A. E 920 k nedėU,mis 
1 30 iki 2 no po piet,i 
W. H. E. C.. 1420 k . ketvergais 
nuo 7:30 Iki H:30 vai. vakari 
fražtis radio programa-. —

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKH \l I V \kl(
SI'E< IAI.IS'1 AS

Palengvins akių (tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų apienilmo, nervuotu- 
mo. skaudamų akių karAtj, atitaiso 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das Speclalė atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus Kreivos akys atl- 

, taisomos. Valat.dos duo 18 Iki 8 v, 
NedSIi’oJ nuo 10 iki 12 Daugely at
sitikimų akys Hlilalsonare. I,e ūkinių.
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO ASHLAND AVĖ 
Phone Boulevard 7589

Pitone CAXal 11122

DR. KARL NURKAT
GI

J I

GYDO AKIS
Ir prirenka akinius 

at-nkomlngal
Vai : nuo 7 iki 8 v v 

lAskirlant
Antrad ir Sek mad 

Nedėlioję pagal sutartj
2201 W. Siad Cermak Rd.

MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 
SPECIALISTĖ

Tel. Ofiso KOI Levard 5»I3—lt 
Itez. V K tory 23 43

6900 SOUTH HALSTED ST.
Valandos: 1 iki 4 po pfetų. 7 Iki 8 vak.

IAmUvviM A r»r r /4r»rr» «
uiii ni Ji uuiiinuii

Ofiso vai. nuo 13: nuo 8:30-8:30

756 W. 35th Street

ĮVAIRŪS D A K T A R A I :

DR, CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

OII-o Tel. ( Alaimėt 6803
Kės. Tel. DKEiel 0101

DR. A. A, ROTH
2 lubos

CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai ryte, nuo 2 Iki 4 
vai po pietų t‘r nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dienų.

Telefonas MIDvvny 2MM0

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 3lst Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai vak 
Nedėliotais ir &ven tądien tais 10 12

Res. Phone
E\< .levvis„l 66 11

Office Phone
TRIangle liuli

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

785b So Halsted Street
ROOII 210

Vai.; 2-4 tr 7-9 vak v«kau-«

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
I ei. Y A Ibis tlllM I 

Rez.: Tel. PUAza 2 160
Valandos

Nuo 10 12 v ryto; 2 3 ir 7-8 v v
Nedoldienta-'a nuo 10 Hu 12 diena
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CHICAGOS BIZNIERIAI SVEIKINA
u DRAUGĄ

SUFEDERALIZUOTA
“SPULKĄ"

KUN. J. J. SAULINSKAS 
IŠVYKSTA ATOSTOGOMS

METINĮ DIDŽIULĮ PIKNIKĄ REMIA 
GAUSIOMIS DOVANOMIS

.1. KIlNlKYI,' 
l nitui Barbei’ SIioįi 

2357 \\. 4.li ti Si.
2734 V. 43.nl St.

A. BELSKIS 
I ’liiirinaeist

2422 \Y. Martiuette Road

DANIEL GRICIUS 
General <'imtractor 
2432 \V. 69th Str.

V ĖST M A NOR 
PHAKMjACY

F Jozapaitis, l’lį. C.
A. A. Dalgis, I’b. C.

2427) \Y. Marąuette Road

ME,AT MALKET 
K. Būras 

1841 \V. 47 St.

MEAT MARKET
J. Basusparis
ĮSI4 \Y. 47 St.

MĖSOS ORDERI!'t
IŠVEŽIOTO,] Al
.Jonas Pužauskas 

6559 S. Campbell Avė.

B

M. N.ARVIDAS 
2424 \V. 69th St.

BAKKRY

JONAS BALTI UIS 
nzoliiit) ir Aliejaus pardavėjas 

7999 S. Artesian Avė.

J. ZEPALTAS
C ROKERY an.l MEAT 

MARKET
4400 S. \Vaslitenaw Avė.

V. BAI KŠTIS 
HJAKDYYARE

2736 \\ . 47 St.

A. PROSEV1C1US
(i ROKERY ami MEAT 

M'ARKET

207,9 \V. 47 St.

A. K ART ANAS 
Vaistinė

27,7)7 E. 69th St.

VVest Side. — D. L. K. Ge
dimino spulką, kurios pirm. 
yru J. tingus ir sekr. ,J. Mac
kevičius, šiomis dienomis bus 
sufederalizuota. Federuhs vy
riausybės boardas, peržiūrėjęs 
spulkos stovį, rado 100 nuoš. ! 
gryna (perfect). Tokiu būdu 
lederalė \yriausybė iš puški!-1 
tu spulkoms 2 bilijonų dolerių,! 

D. L. K. Gedimino spulkou 
depozituos virš 1 milijonų do-į 

Į ienų, kuriais bus teikiama pa-, 
skolos. i . .

Rugp. 3 vi. įvyks 14. L. K.) 
! Gedimino spulkos šėrininkų 

susirinkimas tam reikalui bai-1 
gti Rep. I

VISUS VAIŠINS
r—■ » •

Šv. Kazimie’o Akademijos 
G skyriaus narės iš Brighton

i Į rašomi nesivėluoti; trokas 
i nelauks ilgai. Užsiregistruoti 
įgalima pas patį ekspresininką 
(arba prie bažnyčios — pas 

1 laikraščiu pardavėjų ar į,rie
| A. žagūno, G727 So.' Roekvvell Į Purk- “Draugo” metiniam pi
ji^ ‘ Dr ” Kvieslys ' louke svečius vaisins skaniais

______________ j valgiais. Darbuosis šios; Ru
dienė, Anužienė, Paulienė, Gri- 
ncailč, Navickiene, Rudokie
nė, Atioškienė, Gedvainienė, 
Vaicekauskienė, Svenciskienė, 
Barštienė, Gečienė, Rimkienė, 
Mironieiiė, Dovidauskienė, Gu- 
bistienė, Jodkienė, Gužienė, 
Aušrienė, M. Stankaitė, Z. Pau 
liūtė, J ui. Rūdaitė, R. ir O. 
Gubistaitės ir kitos.

Valgykloj tvarkos žiūrės I’r. 
Vaicekauskas ir A. Jodka. 

Šeimininke .s i daržu nuveš

kojų miesto prezidentui Cer- 
ney, Tovvn Clerk, Veternai pp. 
Mariojeiv.skiui, II. Schvvarzel, 
J. Mockui ir jų žmonoms, l’o 
nia Cuehna nebuvo, neš ne- 
galėjo.

Gryno pelno nuo praeito pi
kniko lieka parapijai $1,135. 
Tai didelė parama.

Dieve atlygink jums visie
ms gausiausiomis malonėmis. 
Ačiū, ačiū.

Kini. ll. J. Vaičūnas, 
Klebonas

SKAITYKITE IR P LA TIN- 
KITĘ “DRAUGĄ”

VIENINTĖLIS LIETUVIS 
KVIETKŲ AUGINTOJAS

.J urgio

BERNADIŠIAl PAVAIŠINO

Bridgeport. — šv.
parap. vikaras, pirmadienį, lie j 
pos 2 d. išvažiuos atostogoms 
į Philadelphia, Pa., kur liepos

--------------- 7 d. savo-giminaitei į,-lei Ku-;
CICERO. — Sekmadienį,ndrotaitei suteiks Moterystės 

birželio 24 d. Adomas Berną- j sakramentų, iš Pliiladelpliijos 
dišius, kuris užlaiko Grant! vyks į žymesnius centrus pa 1

SĄJUNGIETĖS MINĖS 
‘ SAVO GLOBĖJO 

DIENĄ
ŠS. PETRO IR PAULIMJS

BAŽNYČIOJ EIS PRIE 
SV. KOMUNIJOS

Moterų .Sa gos Chicagos aps 
eis bendrai į,rie šv. Komuni 
jos sekm., liepos 1 d., ŠŠ. Pet
ro ir Pauliaus bažnyčioj, Vest! ir į,atveš A. Tičkaus trokas, | 
Pullman, III. Tuo paminės sa- kuris išeis 9 vaiandų ryto nuo j 

vo Globėjos Nepaliaujančios bažnyčios. R. K.
Pagalbos Šv. Panelės dienų.1-------------------------
Visos narės prašomos šuva 
žinoti nevėliau kai 8:30 va!
ryto. į -------------- -

Kiekviena sųjungietė turės, CICERO. — Širdmgiausį 

užsimokėti po 25c už gėlę ir i ačiū tariu visiems savo para 
pusryčius tuoj po Mišių. Į pijonams,

VIEŠA PADĖKA

V’orks Coal randelį, huvo su
rengęs šaunų šeimyninį išva
žiavimų prie 87 ir Kean av.

------ ! Išvažiavime dalyvavo virš

lei Atlantikų. Iš viso 
gaus apie 3 savaites.

atosto- 
Reikia

priminti, kad gerh. kun. Šau-j Visas sųjungietes nuošird-

biznieriams, drau
gijoms, bulvariškiums ir vi-

- 30 linskas yra nuolatinis “Drau-1 2iai kvie,'ia “ APskr- Valdyba ; siems darbininkams, darbini

J COŽA S M A N1 )Ž E.J E \YSK 1S 
6699 So. V asbtenavv Avė. , 1

JOK L BAS 1’OCZI LPAS 
G924 S. Fairfield Avė.

NAPOLEONAS 
POCZLLI’AS

6699 S. Sacramento Avė.

V L. VITKAUSKAS 
GG24 S. California r\ve.

STANISLOVAS 
ŠAM BARAS

GROCERY an.l MEAT 
MARKET

G.7H) So. Talman

J. PADZIIVELIS 
K mi t rak t o rius

2659 \V. G9 St.

M. KAVAIĄYISKAS 
BAKERY

2447 \V. 4G l’l.

STANLEY SERVICE ST. 1 

Shell Ges and Oil 
—1492 S. \Vestern Avė. Į

LAFayctte 3768 
7)158 So. Vestern ,Ave.

PROspcct 8157
STANLEY KANAI’ACKAS

LIETI \ IšKA KRAUTUVE 

P R. DZIMIDAS, Sav. 
Užlaiko ubolcsale vyno alaus 

ir visokios degtinės 
inipi i r, notos

Patarnauja baliams, pikui 
kams ir kiliems parengimams j 
2646 V Ii3rd St. Prus. 0/46

GEo. BRAZAUSKAS 
2743 V. 59th St. 

GROCERY and MEAT 
M ARE ET

B. VISOCKIS 
2535 V. 4.!r. 1 St.

BAKERY

N FA V PR(M’ESS BAKERY
Broliai Kučinskai Savininkai 

3491 S. Murgon St.

K. VERTELK.A 
Saldainių olselis 

4558 S. \Yashtenaw Avė.

V. KAREIVA 
Olselis sviesto, sūrių, 

kiaušinių 
4644 S. Paulina

D. PIVARIL'NAS 
Bakery and Meat Market

4622 S. Marshfield Avė.

AL. ŠTURMAS 
Linksma užeiga

2463 Blue Island Avė.

A. PETKLS 
I .ai k rodi ninkas 

2456 \V. 69th St.

1ANTANAS MIŠKINIS 
Lietuviška Užeiga 
Agent. F. Sweezy

EDVVARI) DON CO., 
2649 \Y. 63rd St.

K. MAROZ,AS
4332 So. California Avė. 

BAKER V

IIIGHVYAV SERVICE 
STATION

Frank Daigelis, Prop.
S. E. Cor. 79th St. and 

VVestern Avė.

JOSEPH LISY 
VYholesale 

Poultry an.l Eggs 
819 VV. Randolph St.

SOlTH-VVESTERN 
SERVICE STATION 
D. B. I’ratajias, Prop.

7000-2 South VVestern Avė.

B. SAM S
MEAT MARKET and 

GROCERY'
453,7 S. Hermitage Avė.

IG. PA IRAZfAS 
GROCFRV' an.l MEAT

MARKET
2943 VV. I’ershing Rd.

F. FRBEL1S 
BAKER V

1890 VV. 46 St.

K L. ZOSTAl'TAS 
Patyręs Buferis 
1841 VV. 47 St.

šeimynų. Buvo pasamdyta ge 
ra orkestrą šokiams.

Ponas Bernadišius puotų iš 
kėlė tikslu, kad pagerbus sa
vo dukrelę Stęlų, kuri šiemet 
baigė Įiradžios mokyklų ir ru 
denį tęs mokslų, aukštesnėj mo 
kykloj.

\’isi dalyviai dėkoja Berna- 
dišiams už suruoštas vaišes.

go” skaitytojas ir rėmėjas. 
Linkime linksniai praleisti va 
Racijas ir laimingai sugrįžti, i

Rep.

RENGIAS I “DRAUGO" 
PIKNIKĄ

nkėms ir šeimininkėms uz 
taip gražų ir uolų jiasidurba- 
vimų parapijos piknike, birže-Į 
lio 17 d. Labai ačiū J. Angli-

Pirmadienio vakare, birže
lio 25 d., įvyko Šv. Antano 
parapijos pikniko darbininkų 
susirinkimas, parapijos sve
tainėje. Baigus susirinkimų 
turėjo užkandį. Dalyvavo ir 
gerb. klebonas kun. II. J. Vai
čūnas, kuris dėkojo visiems 
už gražų pasidarbavimų pik
nike, Vytauto darže.

Antras parap. piknikas i- 
t vyks liepos 29 d., Bergmans 
! darže. A. J. J.

LAIMĖJO ČEMPIJONATĄ

Auginu žydinčias ir kvepia-
... . ... • r, ' nčias gėles dėl namu ir darže-Kinui, šbepuciui, Peop-i . & . 1 .. .

1 lių, ir dėl kapų, taipgi apsodi
nu kapus sulig jūsų noro, už 
prieinama kainų. Užprašau vi
sus gerb. lietuvius atsilankyti.

! ckui, A. Bernadišmi, \\ ašta-

Yisi tovvnoflakiečiai rengias 
“Draugo” metinį piknikų, Į

Peoples Recreation Bovvling 
League. Tymai turėjo lenkty
nes ir Į). Czesnos tymas lai
mėjo čenipijonatų. Jš tos prie 
žasties laimėjusia tymas ture- pasilikti namie. Visi važiuo
ju šaunių vakarienę su gražia Adui ir paremsiu! “Draugų”.

ir Roose-
kuris įvyks liepos 1 d. Biru-| velt Furnit u re Co. už trokus 
tės darže. Žada nei vienas ne j ir Paul Putrimui už trokutį.

Labai ačiū Ciceros miesto 
valdininkams už busus ir at-

Rcp. si lankymų į piknikų: ypač dė-

'urniture C < >.

programa Czesnos salėj. J ta 
tymų įeina: F. Biuniy kapito
nas, .1. I torscli, J. O ris, R. 
Barker, J. Parker ir T. Cze- 
sna, manadžierius. Šie tai 
vyrai pasižymėjo, laimėjo če- 
nipijonatų ir pakėlė lietuvio 
Czesnos garbę. Ji’cp.

KAS NORI VAŽIUOTI 4 
LIEPOS I MARIJONU 

ŪK|?

TOVVN OF LAKE. — Pla- i Veš 

čiai žinomas biznierius A. Cze b is 
sna, 4591 So. Paulina st., tu
ri suorganizavęs howling ty
mų, vardu The Davis Sąuare 
Tavern Bovvling Team. Tokių 
tymų yra susiorganizavę į

Ališauskas, 7126 So. Ro
di St., ekspresininkas, nu- i 
ir parveš už 35c. Trokas I 
prie bažnyčios 19 vai. ry

to. Vaikams su tėvais kelionė 
dykai Be tėvų nebus leidžia- j 
mi.

Norintieji važiuoti prašomi 
iš anksto užsirašyti. 3’aijigi į

SENAS PASTOVUS 
BANKAS

SU GERO PATARNA
VIMO REKORDU

\’isiioinet progresyvas ir visados 
laikantis saugių Ekonominių Išau
gų, Drovers siūlo junis sumanų ir 
naudingų Bankininkavimo Patar
navimų. Drovers nusistatymas yra 
duoti gelbstantį patarnavimų pri- 

- finansinio stovio.
Nauji Bankininkavimo Įstatai taiko pampinti šitokį 

Bankų Patarnavimų, bet Drovers kostuiueiiai gauna 
jau nuo 1882 metų.

Žemos Kainos ant Persiuntimų 
KviečiameJūsų Banko Sąskaitą 

Pamatykite Mr. Stungis

Drovers National Bank
Drovers.Trust SavingsIBank

ASHLAND AVENUE PRIE 47 tos GATVĖS
CHICAGO

B A N KINI N K A VIM <) VA LA NI )DS 
Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 popiet. 

Suimtoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.
šio banko indėliai yra apdrausti įh> sąlygomis Banki- 
ninkavinio Akto 1933 m.

'V

F

LL-r,

derintų prie stipruu

ROOSEVELT FURNITURE CO.
APLAIKĖ VISA VAGONĄ MATRASŲ. KURIE 
TIKRAI NUSTEBINS JUS taip savo KAINA kaip ir 
KOKYBE. 4

Pavyzdžiui ar esate matę arba girdėję, kad matrasas bū
tų galima numazgoti vandeniu ir muilu, nieko jam ne
pakenkiant? _ -,

A. B. SELEMONAVIČIA, 
3840 West lllth Street 
Phone Cedarcrest 0855

Vienas blokas į rytus nuo 
Šv. Kazimiero kapinių

TAIP! MŪSŲ NAUJAI APLAIKYTUS 
MATRASUS GALITE NUMAZGOTI

Atminkite, kad Jūs daugiau kaip 1savo gyveninio pra
leidžiate lovoje, ilsėdamiesi įm> sunkaus darbo dirbtuvėje. 
Jūsų poilsis Ims daug pilnesnis, sveikesnis, jei Jūs gu
lėsite ant gero matraso.

Ypač dabar, kada mes parduodame mat rasas už stebėti
nai žemas kainas — Jums nėra reikalo daugiau savęs 
varginti gulint ant pasenusio, sužniubusio matraso.

Ateikite mūsii krautuvėm ir apžiūrėkite šiuos matrasus. 
JIE J L M S PATIKS.

Springsiniai matrasai po.................$7 50

Vatiniai matrasai po......................... $4-50

Roosevelt Furniture Co.
M.

INCORPORATED 
(įpėdiniai City Furniture Co.)

P J0VARAUSKAS IR J. P BERTULIS. Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELEY 8760

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi. 

cagos ir apielinkinių miestelin 
lietuvius, draugus 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 atsilanku- 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patamaua 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
Žydelį.

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARds 0801

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 iki 5 

Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčlos 
vakarais 6 Iki 9

Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S Rockwell St.
Telefonas KEPuhllc 11(11)0

Resldence Phone
EnKl<‘W(MMl 5810

P, CONRAD
Busfness Phons 
I iiKleivood 5S8>

MODERN PHOTO 
STI DIO
Į rengia

llnlIyiviMNl Aiiesnmls 
AI'KSTOS KI AIES 

PAVEIKSLAI
Nutraukiame dienų ai | 

vakare

420 WEST 63rd STREET

CHICAGO

NE NUSIMINKITE
1 Jūs galite gauti pas savo valstlnfnka 

tam tikrų TONIK.). kuris per Ilgų.
! laikų buvo vieno įžymaus Gydytojaus 

preskripcija Tai yra tikrai gera nau*
} Jlena dėl vyrų — tik reikalaukite

Mėnesinis Ir.nlmentns u J. Dolerj — 
pilnai garantuotas Jeigu Jfl» nesi
jausite tvirtesniu, arhn Jeigu ne bū
site pilnai patenkintos, JQaų pinigai 
bus jums HUgrųttlntt.

i
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EI PASAULI MES BE “ OR AUGO" NENURIMSIM I 
IR VISI l JO RENGIAMA PIKNIKĄ ATVYKSIM!

Piknikui Diena Paskirta Pačiam Vasaros Vidury, Būtent

VISIEMS ŽINOMAM

79th ir Archer Ave. Justice, Illinois

Tai bus metinis, didelis piknikas, kuris sutrauks visus lietuviu 

tautinio judėjimo šalininkus, rėmėjus ir veikėjus, nes visi jie žino, 

kad “Draugas’’ yra kasdieninis tautiškos minties skleidėjas ir jos 

palaikytojas. Tai bus lyg ir Chicagos lietuviu spaudos šventė, į ku 

rią suplauks lietuviu minios, kad sveikinti “Drauga", pradėjusį 2G 

metus nuo savo įsisteigimo. Tai bus Jubiliejaus minėjimo pradžia.

PIKNIKO PROGRAMA:
Muzika,

Šokiai,
Dainos,

Žaidimai,
Virvės traukimas,

Dovanos,
Gardūs pietūs ir

Kitokie Įvairumai
Taigi, nuoširdžiai kviečiame visus į metinę Spaudos (“Draugo”)

Fradžia 11:00 vai. Įžanga: 25c iš anksto; 35* prie vartų ŠOKIAMS AT’ METRICKS’ ORCHESTRA

Pirma dovana: “Draugas” ir “Laivas” vieniems metams
VERTĖS $10 00.

Antra dovana: Krės
las, ve ries $35 — ROO 
SEVELT EI K N KITI
KE (’O. 2310 W. Koo- 
sevelt IM. Tol. SEE
Iey 87150.

Trecia dovana: Beimanti 
nis žiedas, vertės apie $23 
- RAPOLAS A NORELI E 
NAS, 2(150 \V. (53rd St. T<1. 
REPublic 4932.

Ketvirta dovana: M lizikni iš

kas Instrumentas, vertės a-
pie $15 JOHN A. K A SS

421 (I Arelier Ave. Tel. LAK

ayette SG17.

Penkta dovana: Radio 
vertės apie $50 — JOS. 
E. BEDRIK. Ine., 3417 
S. Halsted St. Tel. P,O 
Klevard 4705.
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Visi Važiuojam į “Draugo” 
Pikniką

$5 PRIEŠ KIEKVIENO $1 "DRAUGO" PIKNIKAN
Marąuette Park. &v. Vi-! Bridgeport. — lietai kada 

nvento a Paulo draugija šir šios kolonijos lietuviai laivo 
dingai kviečia visus profesijų-1 labiau susiinteresavę ‘Draugo’ 

| nalus, biznierius ir visus Mar- ' pikniku, kad tuo, kuris įvyks 

įpiette Parko ir apylinkės lio- Į liepos 1 d. Birutės ylarže. lly. 
BIRUTĖJ DARŽAS SKAMBĖS NUO LIETUVIŠKŲ DAI-, tuvius |»a'<’|"ti dienraštį ‘ Dran; ž'asi vykti biznieriai, prote

Prisiruošta Priimti Tūkstantines Minias

Bi^lris Alekas, .Jakaitis Juo-’ 
zas, Jakaitis Pranas, Kaledin-j 

skas Jonas, Sadauskas Stasys, į 
'iampauskas Antanas, Vaičkus' 

Pranus, Vaitkus Matas. I

NORTH SIDE TYMAS
NŲ. MUZIKA, ĮVAIRUS SPORTAS. ŠIMTAI KITOKIŲ Į gQ, atsilankant į metinį juk Į sionalai ir darbininkai. Ibi- į “Di 

PRAMOGŲ LAIKUI LINKSMAI PRALEISTI
.Ilgo piknike virvei

Rytoj, I Iii i i I« - darže me 
niam “ Draugo’’ piknike til 
mos didelės iiiiiiios žmonių,

niką. ddeportiečiui tikisi, kad skai-j traukti North Side tymą su-
------ , Į Malonu yra pažymėti, kad čiunii jie “sul\\ tys“ visas ki-i dar» sekantieji asmenvs: Y.
Ilvtoį VISOS didžiulės (’llica- .- ' |.-(llnnici•' .... . i stiprus mtisų vyrai turės pro- . Kolonija

(lKlele
ne vien iŠ t’bieagos, bet ir iš 
apylinkes kolonijų.

Darbininkai :š visu parani

i-1
i į gos parapijos neturi jok 

Į kniku - išv uždaviniu.

Nau.-

A|A
STANISLOVAS

BUDZINAUSKAS
mirė netikėtu mi'.tinii birželio 
28. 1U34, 5 vai. ryto. sulaukit) 
26 nielij amžiaus.

Kilo iš Kauno Kėd . Rasei
nių Kliento. Amerikoje išgyve
no 2 2 metus.

Pūtiko dldialiainc nuliūdime 
motinų Juzefų, tėvų Donifliin- 
kų. gimines, draugus, parapl- 
jonus ir pažjauunus.

Kūnus pašarvotas 22 38 W. 
24tli St.

Laidotuvės Jvyks plrinadlenj. 
liepos 2 d. Iš nuliu; 'J vai. bus 
atlydėtas j Aušros Vartų švč. 
P. M. parapijos tiažnyėlų, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose- laidotuvėse.

adv. !•'. Petraitis, A.
. į gos viešai pasirodyti publikai i Piknikiei ių trokas isei> tuoj , Deksnis, \. Dargužis, J. (’<>-

lut visi vįrV(l>, tia,į po sumos nuo p. Gudų krau-! puitis, K. Kuzgaitis, J. ltamo-Į

Mūsų rinktiniai vyrai vra tuves 901 \\. JJ St. 5 ra pa ska, J. Kupeiimas, D. Muk: 
sekantieji: Į imtas p. Sadausko trokas. Jau vytis, dr. B. Nausėda, J. Bru-1

id Sudauš ! ndza, J. Perkelis, M. Andruš-

i da.
pi

— jaunimas ir si nimas trauks 
į “Draugo“ pikniką. Tikimos 
pasimatyti su visais gerb. kun.

jų nuo ankstybo ryto iki v elniu , klebonais, vikarais, visais biz- 
val'.arui bus darbe ir patar- Sideriais, prol'esijonulai;

Adomas (>š;;eBiinas, jOla S. seniai Vl>1 zl,l°.

naus svečiam.' i.o gražiausia

BRIPGEPORTE

IULO
Plačiausi

Pasirinkimą

REFRIGERATORIŲ
MAŽIAI SIOS 

K A INOS 
M LEST E!

Ii

Akli

nr

(’ia ra-ile 
< 1 i i bysėių 
kaip tai:

visų geriausių įs- 
Kefregeratorius,

NORGE
CROSLEY
GIBSON

SPARTON 
LEONARD 
Wcstinghouse 

General Motors 
FRIGIDAIRE

ir kitų

Nekuriu kainos nuo

50

ir aukščiau.

I Ro'/kvvell St., • 
1 Vincas Kilkų*

Sujudimas

Chieagos ir apylin -j 
parapijose eina

V i sosi
kės lietuvii,! 
didelis bruzdėjimas. Visi ren
giami Į “ Draugo” pikniką. Bi 
znieriai teikia giažių dovafių 
ir visi sveikina dienraštį 
“Draugą“, sulaukusį 25 metų 
jubiliejaus. Liejos 1 d., Biru
tės darže skambės įvairios pa
iri jot iškos daino-, gražūs lin
kėjimai. Bus dainuojamu: “Ei, 
pasauli, mes be “Draugo“ ne
nurimsim ’ ’.

Dėmesio

Visų parapijų “Draugo“ pi 
kiliko darbininkai, veikėjai, ir 
norintieji pasidaibuoti “Drau 
gili“, prašomi atvykti į dar
žą. Čia Ims šimtai darbų. Ko- 
I ia parapija, kokį darbą ir kas 
dirbs, vėliau paskelbsime.

Nepamirškite

ne “Draugo“ pikniko j-

uoli,, vadas,’k« trokas > ra ,lidelis Pal° 
Td’T, S Rock | ^lls- L žsisakyti vietas ant tro

tipi kev lėtus, 
nis.

J. Riška, P. Mačeko-

ko galima Sadausko ofise j 
3432 S. llalsted St. arba Budų 
krautuvėj.

Bridgeportiečiai susiįdoma- 
virvės traukimu ir atsira i

KAS IŠ BRIGHTON PARK 
TRAUKS VIRVĘ?

Nuliūdę molina, tėvas 
minės.

Ir gl-

v-"li St., Aleksas Ališauskas,
2242 \V. G9tb SI., Marąuette 
A.ito Shop sav., Stanislovas 
tambūras, 6500 So. Talman a
ve., bučerys, J. .J, Bagdonus,1'Y 
250(j \V. 03rd St., graborius, «k> daug stipruolių, norinčiu 
Juozas Preikšu. 6921 S. VVest persiimti su kitų kolonijų vy

čiu Avc., imi ber ,s, Juozas Ka- ! ra's-
zmauskas, 6501 So. VVaslite- 
iavv Avė., Alfonsas Kalniaus
ias, G8O5 So. Talman Avė.,
L iauk Burneika. 6610 So. Tal- 
imin Avė., Antanas Jusčius, į 
714d So. Map'evood Avė.

Viršininėti vynu tikrai yra! 
pa-įžymėję.

Kas juos pa/į ta, drąsiai de
da $5.00 prieš !d ‘kvieno $l.<)0. 
Ji-1 yra tikri, i ad Marąuette 
I arkas liks čempijoiiu.

Be to, -J. -I. Bagdonas, vi 
Įsiems žinomas ristikas sudarė 

6 pūras ristyn’m. Taigi, Šis 
‘Draugo“ piknikas bus vie
ni- įdomiausiu.

Tikietų išparduota keli ši

Tikimės, kad 
good tinie“.

visi turėsime
Ten buvęs

piknike

I I rauks biznieriai. Štai 

mas: Mike l’aigo, Victor No

! rei kis, Kazimieras Kupšis, Pe-
l
liras Dišis, Antanas 'Tiškus, 

!'\alter Rolinskis, Jonas Kirą 

A. Dišis, Jos. Slinkis,

I bango ’

J.abloluvtms patai-na-uja gra- 
burius l.neluml«z ir Kūnai.
Telefonas CANai 2515.

■*7

GRABORIAI:

Šie bridgeportiečiai daly
vaus virvės iraukii’ne; Aleliu 
i nas Teofilius, Bubnis Juozas,1 Atitanas Bučas.

žangos tikietų yra paskirtos! ,,į(ai; rejSkja> marketparkie- 
brangios dovanos mūs geraširdę apylinkės lietuviai vi 
džių biznierių. - Ji

Šakar - Makar piknike
Iš lloselando atvažiuos Ša

kar - Makar moterų chorą: 
padainuos gražių dainelių.

Nesivečkite
V algių į pikniką prašomi ne 

si vest i. Brighton Parko šeimi
ninkės visus atsilankusius sve
čius patenkins skaniais val
giais ir pigiai.

Kviečiami
! V’isų parapijų trokų savini
nkai prašomi Imt pasirengu- 

1 siais patarnauti žmonėms: nu 
vežti ir parvesti piknikierius, 
neturinčius automobilių. Pa
darysit gražų darbą už ką 
“Draugas“ atsilygins išgarsi
nimu. Rcng. Komisija

ir

Jisi važmos.
Barbė jums, “Draugo” rė 

n.ėjai, kad remiate vienatinį 
buitiškai - tikybinį dienraštį 
“Draugą“.

Šv. V incento a Paulo drau
gija visiems yia žinoma. Ji 
šelpia vargšus, padedu kata
likiškajai akcijai, remia kata- 
kkiškąją spaudą.

Šv. V. ‘i P. draugija

VI'UI.'

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų 

Ir Grabnamlų

Didžiausia paminklų dirbtinė 
Ctiicagoj

-------- o---------
Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės lr 
taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chieagos Lietuvių.— -_ 4

527 N, VVESTERN AVE.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois »

GRABORIAI

Duodame didelę nuolaidą už 
senūs šaldytuvus į mailius 

ant Rei rigeratorių

Lengvus išmokėjimai pri 
taikomi kiekvienam 

pagal norą

,ct.1 •tl
I

3222-26 S. 1 lalsted St

Vedėjas J Kalėdinskas

Leidžiame gražiu- radio pro 
g ra i n 11- kas nedel ią, 11 tą 
vai. prieš piet iš stoties 

ES.\\ 1 1360 kilocvcles.

VISI DOMISI "DRAUGO" 
PIKNIKU

Ne tik Chicagos ir apylin
kės lietuviai domisi metiniu 
“Draugo” pikniku, kuris į 
vyks sekmad., liepos i d., Bi
rutės darže. Domisi net ir to 
lyniesnių kolonijų lietuviai, 

'(iauta žinių, kmi į “Draugo“ 
j pikniką atvyksta iš Spring 

field, III., ponios Laukaitienė 
ir Kardonienė.

LEKAVIČIUS VADOVAUS 
VVEST SIDE TYMUI

Grali. Lekavičius suorgani
zavo vieną iš stipriausių vir
vės traukimo tymų “Draugo“ 
piknikui, -lo tymą sudalo šie! 
stipriausi vyrai: Lekavičius, -f. 
Dohrovalskis, K. Apzega, -I 
Valonis, A. ir J. Pilipavičiai, 
V. Brazauskas, S. Limmska.
A. L’nbi jonas ir rtd'ercc N. I\a 
rlavičius.

Virvės traukimo konteste ne 
galima vartoti vilnuotą čeve 
rykų (spike siaus). Kas tų 
taisyklių nesilaikys, negalės 
dalyvaut i traukime.

JBrah. Lekavičius sakė, kadt
jo tymui užtikrinta pirmoji 
viela.

LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdi'ntl
Tel. (JA*«1 *9<K arba 9510

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ot. Cicero, UI 
t«4. rtncnn 0097 x

SIMON M. SKUDAS
ORABORIL’8 Ir BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telcftma* MOftrmt 3377

J. F. RADŽIUS
Ine.

LI KT U VIV O n A BO R n -s 
Palaidoja Už $25.00 ir aukščiau 

Moderniška k-oplyCIa dykai
U. 131h SI. Tel. CAftal 0171

Chicago. UI.

Telefonas YARd3 1138

STANLEY E. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 S0. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

aoh

SVEČIAI Iš TOLIMŲJŲ 
RYTU

TOWNOFLAKIEČIU
TYMAS

Vincas Stancikas jau suor 
gnnizavo 8 «t;pi iausius v yru

-------------- i iš Tou n of Ibike virv i Irau
\ akar ,i Chicagą atvyko, iri kti “Draugo” piknike. Rep.

I. J. ZOLP
GRAUoRiyS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDftJAS
1646 Weat 40th Street
Tel. BOI levard 4>o»—0113

lOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite • ••

REPublie 8340
5340 So. Kedzie Avė.

T«l. CICERO 29$

SYREVVICZE
ortABOllIUS

laidotuvfm, pilniui patarnavimas 
galimus nž $35.09 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, III.

dalvvaus “ Draugo“ metiniam —----------------------- —--------------------
piknike, svečiai iš Rytinių va-1 ir Eugenijus Atidrelionis, M.
Istybių, Thompson, Conn., kti- I. č. Abu yra mokytojai Ma-Į (Neturime sąryšių su firma 
nigas A. Markūnas, M. 1. C., rianapolio lietuvių kolegijoj, j tuo pačiu vardu)

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime ir IšdlrM- 
•ne visokių rūšių paminklus lr 
grabnaiiilus.

Mūsų šeimyna speelallrnoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite pn»lnklų reikalus de-
slal su pačiais lfidlrbėjals

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. rENSACOLA 9011 
BELMONT 34M5

Ofrlcc: HILLSIDE 3H05
Alfred Roselll, pres. Vineent Rosclll, sccr.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avc.
Tel. Boulevard 4139

— ■ ■■ ■ I, I ■ I ■■■■■■ . ■■■ Į. ...I ■■ ■ ■» ■ .^i

Trl. IžAntyrflr 31571

. J. Uulevlčius
GralMiriiis 

lr
Ba .Mitinu > h• Jas

Patarnauja Chica- 
gnjr Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

ArdiM Avė.

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dčl 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 dienę ar naktį.

PAŠAUKITE:

REPublie 31 OO
2506 VVest 63rd Street
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METINIS ŠV. KAZIMIERO PAR. PIKNIKAS CHICAGO HEIGHTS,ILL
SEKMADIENYJE, LIEPOS JULY 1 DIENA, 1934 M.

VYTAUTO DAR2E, 115-tos gatv. tarpe So. Crawford ir Cicero Avės

T
Bus visko ko lik geras piknikas reikalauja. Klebonai risis su vienu savo parapijonų, kuris 

sveriu apie 300 svaru. Bus dvi garsios orkestros. Viena grieš dėl šokių, o antra prie baro.
Maloniai kviečiame vdiis Chieago Heights, Steger, Harvey, Cldeagos ir apylinkės lietuvius.

DARŽAS ATSIDARYS 11:00 A. M

Kun. A. C Martinkus ir Komitetai

fc»SS»:tSS*3S*S2*2S*3B*33*S‘«S*SB-a

Visi j “Draugo” Pikniką
CICKRO. — Šį sekmadienį, tūriijgai, tiesoje ir apšvietoje j n<’ kepos 1 d., 1 \al. popiet, Lite 

Birutės darže dienraštis daryti pažangą. leinkiineĮ mokyklos kambary. \.i
“Draugas” turi savo metinį “Draugą’’. so> sąjangietės prašomos >u
pikniku i J sn n.kti, nes reikės aptarti šei

Kadangi “Draugas“ tar-

Town of Lake. — .Moterą bus. Visi nariai kviečiami b:~
Sąjungos 21 kuopos mėnesinis. tinai atsilankyti. Kurie nega- 
susirmkimas įvyks sekinadie-Į rote atvirutės, būtinai pritino

savo tikrą adresą imta- ,pį p11S(, 
lioni raštininkui. P. K., rašt zįkos ir

Manau, jog visi, o ypač <‘i- invniškas išvažiavimas k u eis
West Side.

Aulo klūbas laikv:

nauja visai mūsų visuomenei, 
t<xlėl ir kviečiu, ir raginu, vi
sus paremti savąją spaudą.

“Draugas“ yra vienintėlis 
mūsų išeivijos, kultūros, ap-
švietos ir teisingumo laikraš-, as 
tie. Jeigu norime tikrai kul-

ceriečiai, savo atsilankvniu

Rantyt,,) los 
metinį su

Įvyks liepos 20 d., Murquette' sir'oikiiną J. Barausko svetai- 
pamdys, j I’H, he. Nepamirškite ir naują, nėj antradienį, liepos 3, d 

kad tikrą spaudą remti yra, namą atsivesti, nes su ! d. lio-ivid. ' ak. Kviečiame visus
“Draugo“ pikniką

I be galo svarbus dalykas.
i
i Visi važiuokime. Būsiu ir

Kati. H. d. Vaiiūnas

Pranešimai PRAŠOMI GRAŽINTI

KAS DARYTI TIEMS?

Kurie neturi savo automo
bilių, o nori važiuoti i L. Vy
čių dieną? Jie galės nuvažiuo
ti trokais.
Brightonpark iečiai troką ras

BRIGHTON PARK. — Šv. 
Pranciškaus Seserų Rėmėjų 2Į 
skyriaus įvykusio vakaro, bi-, 
rželio 17 d., komisija širdin-!

! pos prasideda vajus. Valdyba

To\vn of Lukc. — Susirinki- 
| mas Šv. Pranciškaus Vienuo- 
i lyno Rėmėjų 3 skyr. įvyks pe- 
i nktadienį, birž. 20 d, 7 vai.
Į vakare, parapijos svetainėje.
I Visi kviečiami atsilankvti. Bus
I
svarstoma apie išvažiavimą.

Valdyba

Marąuette Park. šv. Ka

si1 i ilk t i.

Todėl jnalonu degusi, bet dabar .jau atstu
Kaip ir visuo- tyta ir daug pagerinta.

Taigi sekmad. bus dvi Bu 
driko programos: iš \\ CKL 
070 k., nuo 1 iki 1 :30 vai. p »

sui- pasiekia 
pasiklausyti, 
met, leidėjai stengias parūpi 

valandos geros nm- 
liaudies dainų. Pro‘ I

grama duodama Budriko krau 
tuvės.

SKAITYKITE IK PLATIN- 
KITĘ “DRAUGĄ“

Kai tik pasibaigia progra- 
Įj ina iš stoties WCKL. prasi

deda kita Budriko programau-
Ramygalietis

D1EVO AIA Al Z DOS i’A- 
R A PIJA- — Draugija Šv. J<, 
no Evangelisto rengia išvažia 
•vimą (pikniką) liepos 1 d.,
Marųuette Parke.

RADIO
Rytoj, 11 vai

lygiai 1:30 iki 2 vai. popiet. 
1 Toji programa pasiekia ir to-

liau nuo Chicagos: klau-

prieš pietus, 
! L'Sgai prašo visų draugijų val

dybų bei pirmininkų ir pavie-, skyj.iaus nH,nesin|s sUsjrjnki.
nių, kurie buvo paėmę bilie-1 ,lla< įvvį<s S(,hinadienį, liepos s‘>- Halsted St., duos regulia- 

liepos 4 vi. prie Nekalto Pra- Gi, grąžinti bilietus arba pi- j d., L v. popiet, parapijos sve1 rę programą. Dalyvaus kele- 

sidėjimo parap. bažnyčios. Iš nigus. tainėje. Kviečiame visas na j Rrs žymių dainininkų, muzikų
ten trokas išvažiuos 10 vai.
ryto.

Marketparkiečius trokas pa
ims 10:30 vai. rvto prie G9tL 
St. ir Roekwell St.

Neužmirškite, kad trokai va

zimiero Akademijos Rėmėjų S 1 *s stoties \\GLS Progress 
Purnitui “ Co. krautuvė, 3224

HF.IK \ nevedimi moteris api.»
26 m amžiaus, <lei nurnų ruoftos ai.t

piet; \Y.V.\K, 020 k., nuo 1:30 ““'A.a'’1 “'-"ners Grove. 21, „,M,u 
’ • iš < liiraKus. Puri turėti prityrimu

:i 2 vai. popiet..
. Budrik,J OS. Im-.. Juo

zas Budrikas, pirm.
Leidėjai

JOS j PA.RIH ORAM \S Kybartų m- epų

sosi daugelis amerikonų. Kai u-® Lietuvoj nu,d. miškai Įrengtus 2 

kilo didelis Stoek Yards gai
sias, tai toji stotis buvo su-1

jų ankstų mūrinis NAMAS ir skly
pas 1887 kv. mtr. Kaina 90.000 Ulę.
Sužinoti' adresu: Kaunas, Laisvės al. 
3, 1 a. IV kainb.

METINIS PIKNIKAS
IVV d a

' h Icukoh.
ūkės darbe. Atsišaukite-

U ILI.I UI WALIANCHKS, 
lite. 2. l>t»wn«T> (i:ove, III.

r misi m oi> \ Krosernė i'r Ice cream 
ir- saldainių krautuvė. Geroj apylin
kėj. Lietuvių ir lenkų apKvveitla 
Biznis Išdirbtas per daugel) melų. 
Parduosiu pigiai.

I,.\E.\YETT1-: 5742

PRANEŠIMAS
Naujai atidaroma (d>ltk-n Gate 

Bnlfr-t —>n!>atnjc, birželio (.Ittne) 
30 <1., 407(1 Archer Avr-trtte, Kcriitli- 
uest of (alKoi-nia Ave. Tel. I.A- 
l'ayelir' 4054 Savininkės yra
Mrs. A. Svilovv ir ,'1ts. A. Pt-usis.

Reikia galutinai atiduoti to rcs atsilankyti, nes yra daug ! ir kalbėtojų, Todėl, nialoiiėki- 
vakaro apyskaita ir viską su- svarbių daiktų svarstvmui. ! te užsistatyti savo radijo mi 
tvarkyti. Parapijai reikalingi( Valdyba nėtu laiku. /fcp. ./.
pinigai. , _________ . I --------------

Ateinančiam sus-me turim • Siniano Daukanto draugija' Radij6 programos iš sto- 

atiduoti visą to vakaro pelną, laikys pusmetinį susirinkimą1 ties WCKL, 970 kl., laikus,
žiuos punktualiai, viršui nu į Tikietus ar pinigus reikia sekmadienį, liepos 1 d . 12 v. 1 kaip ir visados, sekmad, nuo
rodytu laiku, todėl, kurie no-j grąžinti adresu: 4507 S. Ca į dieną, Chicagos Lietuvių Au- 1 iki 1:30 vai. popiet. Dainos,

ri važiuoti, — nesivėluokite. lifomia Av. Komisija ditorijoj. Susirinkimas svar- muzika ir gera stotis, kuri vi-

MARIJONŲ FARMOJE
HINSDALE, Ild..

TREČIAD. LIEPOS-JULY 4, ’34

PŽA.VGA A'KI.Tl I

DIDELĖ ŽINIA
ISkraustoTne visų suvo modelių 

aukštų ir sandėlj po 1Z, kainos. 
$25,000 sinkus turi būti parduo
tas negirdėtai žiniomis kuinomis. 
l.i-ngvals išmokėjimais ar cash. 

$150.00 Scklvėi'ų setai

J42 9 45
$145.04) \ alinnnių kamlMtrlų setai

#29-45
$t)H.OO Seklyčioms kaurai

M 9 50
$1511.110 Miegamų kamb. setai

£29.85
Skalbimui mašinos

Ar tai mano isivaizdinimas ?

klausia

“Ar tikrai Old Golds yra šaltesni ir lengvesni gerklei?”

Malonus p. Crosby:— - •

Kuomet jus permainėte į Old Gold cigaretus ke
letą mėnesių atgal, tai buvo PAKTAS, o ne ISIVA- 
IZDINIMAS, kuris suteikė jūsų gerklei smagumą.

Daugelis bandymą patvirtino Old Gold s auk
ščiausi Švelnumą Grupė New Yorko gerklės specia
listą, dėl pavyzdžio, išbandė keletą rušią ir atrado 
Old Golds Šaltesniais ir lengvesniais ant gerklės 
plėvės.

' Re artificialio paskaninimo”... Tai yra viena prie
žastis BET tabako RIJŠIS ... yra SVARBIAUSI 
priežastis. Jis yra parinktas iŠ Širdies kamieno, kur 
Gamta augina švelniausį ir ŠalČiausiai-deganti lapą.

Del tos priežasties jus liuosai galite rūkyti Old 
Golds, be MAŽIAUSIO gerklės erzinimo.

Širdingai,
P LOR1LLARD COMPANY, INC.

ĮSTEIGTA 1760

P. S.—Viską suvedus i daiktą, išeina p. Crosby: 
Geresnio tabako neauga kaip kad vartojama Old 
Gold. Ir jis yra tyras. Todėl Old Gold ir yra taip 
lengvas ant GERKLES ir NERVU.

Pamarylcite Binc Crosby "SHE LOVF.S MF NOT', jo paskiaujis 
Paramuunt Paveikslas

AMERIKOS CICARETAI ©P LoriilardCo.,lot.

Marijonų Kolegijos Rėmėjai ir Gerada
riai darbuojasi šį pikniką padaryti įdomiu 
ir turtingu bei sutraukti didelę kilniai iugoms 
įsteigoins palankių žmonių minią.

PASTABA. Prašoma tėmvti antradienį, lie
pos 3d., “Draugo” numeryje bus aprašyta 
bendroji tvarka, ypač kokiais keliais ir kaip 
be sunkenybių pasiekti .Marijonų l’arinų.

Bridgeport
Hardvvare <& Paint Corp.
Didcliausis pnsiiinkiiims 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. 'Luipgi ir maliavų kainos:
SBAR Varnisb, galioną.; $1.25
ir aukščiau.
AIJVINLS maliavos galionas ... 98c
ir anksčiau.
3214 SO HALSTED ST. Tel. Victory 72L.1

LIEPOS 7 Dieną Ekskursija

NEW YORK 

Į

LIETUVĄ mažiau 
kaip 8 dienos

FRENCH LINE 

‘ILE DF. FRANCE

Espress

Laivas

Platesnes Inforniail Jas teik Inu) ir |>anbio<la*ii laivakortes. 
Piidaiuim- visokius |M>pi<-rtus Ir (Inkonicntns. Siunčiam pinigus | 

L I K T II V A

INSURANCE, 

NOTARY 

PUBLIC

't>
ItTKIElVlCZt

.HORTGAGE RAKKERS—I

PERKAM

LIETUVIS 

KUS BONUS

12 metų teisingai pamatuotas biznis. 
8CKIPAKINKITE IH REMKITE METI VJ

l u:
2608 W 47th STR, Tel. LAFAYETTE 1083

K h *k t i*f k i nės 1 < s Iminės

^89-50
Geležinės lovos; vlsq (lydžių

£395
Pilnos vatos nia trasai

9x12 vailokinial kaurai virtuvėms

£3 98
$50.00 (tęsiniai pečiai

#28.75
$21.00 Inner spring matrasal

Č895
Šimtai kitų barmenų šiame di

džiuliame Išpardavime. Atgaminki
te diUžiatisių ir puikiausių rnknn-lų 
krautavy Bridgeporte.

P-nas Joseph Jo-zaitis. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdara Antrad.. ketvirtad Ir 
adb nri vakarais iki 10 vai.

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Ave.

Chlcago. Iii.
i TEI.. REPUBLIC 3401 j

Katrie perkate anglis iš 
dr.-iiverlų. siųskite Juos | 
(•BANK c<»AI. ('<> Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
ptm'gų P*M-al«ontaa M. K. 
tiktai $7 00 tonas.

POPII-.RI <>J AM Ir PENTVOJAM

Atliekame visus namų dabint'mo 
darinis Darbas pigus ir užtikrin
tas. 1 9 34 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AIGAITIS 
l«OS S. 50th Ave. Cicero, III. 

Tel. latlayelte «7I»

ingute Prospeet 1354

EDWARD TROST
PAINTING and DECORATING

II \ltl>M Mtl-'. and PAINT STORE 
3111 U *1.8 rd Str , ( Iil. ago


