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ČEKAI NORI GLAUDESNIŲ SANTYKIŲ 
SU VOKIETIJA

Sakosi jie seniai dirba už
susiartinimą su /naciais

PRAHA, birž. 19. — Užsie jų yra 23 nuo&’visų mūsų gv 
nių spaudos sąjungos Berly-

lankosi Čeko
slovakijoje. Užsienio reikalu
ne narni grupe

ŽYGIUOJA KANSASO KALINIAI

DRAUGAS
THE MOST. 1NFLVENTIAL

LITHl’ANIAN CATHOL1C

DAILY IN AMERICA.

METAI-VOL XIX

SUKĖLĘ^MAIŠTUSKASY- LIKO TIK VIENA VAIKO DAINŲ PER
RADIJĄ KONTESTO PROGRAMA

ventojų. Jie yra svarbus lak 
torius mūsų ekonominėje 
struktūroje.”

ministeris Benes vakar kailio | Benes sakė, kad čekai ir
damas į tuos svečius visiškaitvokiečiai yra skirtingų pažiū- 
netikėtai pasiūlė alyvos šake- rų į valstybės gyvenimų ir 
lę Vokietijai. tvarkų, tačiau draugingas su

“Mes nieko labiau nepagei gyvenimas yra galimas. Če 
daujame,” kalbėjo ministeris kosl-ovakijai tinka nuosava
Benes, “kaip tik draugingų 
santykių su mūsų kaimyne 
Vokietija. Tikra tiesa, kad

tvarka, Vokietijai gi. savotiš
ka. T'ame nieko nauja. Ir tas 
nėra kliūtis abiejų valstybių

(Acme Photo.)

Ši nuotrauka padaryta prieš keletą metų Kansas 
valstybės kalėjimo, Lansinge, kieme. Ir tais metais kai 
šiandien kaliniai sukėlė maištus (kai kas sako “strei
kų”) kalėjimo kasykloje. Nieko nepelnė iš tų maištų 
tada ir šiandien.

mūsų užsienio nusistatymo draugingam sugyvenimui.
svarbiausias siekimas ir yra 
susiartinimas su Vokietija. 
Čekoslovakijos didžiausia tra 
dieinė problema yra jos rilio 
se gyvenantieji vokiečiai. O

Ministeris ant galo pažymė
jo, kad Čekoslovakija yra pa
tenkinta tarpusavės pagalbos 
sutarties padarymu su sov.Į 
Rusija. ' į

BAŽNYČIOS AUGIMAS 
RYTINĖJ AFRIKOJ

KARDINOLAS SMERKIA 
MOTERŲ PAIKAS MADAS

KLOJĘ KALINIAI 
PASIDAVĖ

LANSING, Kas., birž. 19. 
— Sukėlę maištus kaliniai vai 
stybės kalėjimo kasykloje pa
galiau pasidavė kalėjimo au
toritetams ir visi 348 uždary 
ti į kameras kalėjime. Supran 
tania, jie bus traukiami tie- 

' hon ir bus aštriai baudžiami.
Maištininkų vadai daug 

kartų per telefoną iš kasyk
los kvietė valstyliės kalėjimų 
administracijos lioardų, kad 
jis sutiktų pradėti derybas, 

i Boardas atsisakė.
Kadangi kaliniai neturėjo 

j mais-to ir vandens, o čia dar 
: nesigailėta jiems ir ašarinių

Vakar girdėjome 6 vaikučius, 
dalyvius “Draugo” konteste
Vakar girdėjome trečių dalį šio radijo dainininkų dai

nų kontesto. Teliko viena programa. Šioje dalyje dalyvavo 
šv. Mykolo, Dievo Apvaizdos ir Šv. Juozapo parapijų mo
kyklų vaikučiai. Visi sulyg kontesto reikalavimų dainavo 
lietuviškas daineles.

Po kontesto, pradžioj ateinančio mėnesio, kada klausy
tojai įteiks “Draugo” redakcijai sąrašų jų parinktų daini
ninkų, paskelbsime, kas gavo .didžiausį skaičių balsų. Bus 
penki laimėtojai. Neužmirškite, balsuokite už geriausius dai
nininkus.

Vakar dainavo:

Šv. Mykolo parapija.
1. Edvardas Slautas, 10 metų .........................Aš vaikiukas.

1657 No. Paulina gat.
dujų, nusprendė pasiduoti ir' 2. Emilija MačLoniutė, 10 metų ................ Mane motinėle.
iškelti keltuvu po dešimtį. 3315 AV. Pierce gat.

Kasyklos vidus perdėm iš- . Tx Šv. Juozapo parapija.

PRANCŪZIJA PALEIDŽIA 
100,000 KAREIVIŲ

PARYŽIUS, birž. 19. —Į 
Prancūzijos vyriausybė paga
liau ima siaurinti išlaidas —, 
kiek tik leidžia aplinka vyk
dyti griežtų ekonomikų, kad 
grąžinus frankui normalę ver 
tę tarptautinėje pinigų mai- 
n y boję.

Vyriausibė nusprendė pir 
minusia pabusti iš tarnybos

AUSTRIJA APSIDRAU
DŽIA NUO ORINIŲ 

BOMBŲ

BOSTON, Mass., birž. 19. 
— Jo Eminencija kardinolas 
O’Connell, anų sekmadieni 
kalbėdamas į daugiau kaip 

Bažnyčios pužm.g,, britų vai- atv(.rstll Uatalikybfn mo- 
rlomoj rytinėj Afrikoj. Per- .terų, kurioms suteiktas £v.

Sutvirtinimo sakramentas Šv. 
Kryžiaus katedroje, aštriais 
žodžiais kritikavo ir peikė mo 
teni šių dienų madas.

CAPET0WN (per paštų). 
— Žurnalas 'l’he Southern 
Cross rašo apie Katalikų

i eitais metais katalikų skai- 
I čius priaugo 88,569 asmeni-
jnis. Dibar yra ,1,271,087 ka
talikai gyventojai.

Eminencija pareiškė, 
kunigas, arini vyskupas

1934 metais šiame Afrikos Jo 
plote misionierių personalų kad 
sudarė 913 kunigų europiečių turi teisę neteikti sakramentų 
ir 96 afrikiečių; 421 europie- mergaitėms, arba moteris-' 
tis ir 39 afrikiečiai broliai: į kėnis, kurios klaupia prie

griautas. Kaliniai sunaikino 
mašinerijas ir viską, ką tik 
pajėgė naikinti.

Sukilę kaliniai reikalavo, 
kad jiems būtų pripažintas 
geresnis maistas, kad būtų 
pašalintas kalėjimo gydyto
jas dr. Parker, ir kad jie ne
būtų baudžiami už sukilimų.

Tai visa jiems atsakyta ir 
jie pasidavė lie kraujo pra
liejimo.

Kaliniai buvo padegę ka
sykloje sukrautų mulams skil
tų šienų. Tas išėjo jų pačiųVIENA, birž. 19. __ Aus- I '^97 europietės ir 623 afri- ' sanktuariumo tvorėlės

Iri jos apsaugos ministeris pa kietės seserys vienuolės, ir paišusios kai puslaukinės, ar j nenaudai. Kasyklos vėdyklai 
skelbė vyriausybės nuospren-j 1O>972 kateketai. 1,115 jau- ha pagonės, su^ nuteiptais | tuojau. nustatyti af— 
dį, kad čia ir visam krašte ' nuolių mokosi į kunigus že- įvairios rūšies dažylu veidais | ir iš degančio šieno 

100,000 kareivių, podraug su j prie visų namų būtų įtaisytos'1 mesniose seminarijose, o auk ir lupomis ir net nudažytais suvaryti kasyklon pas kali- 
mažinti geležinkelių išlaidas, orinių bombų nepramušamos'štesniosios seminarijos turi raukų pirštų nagais. nius. Tas jiems buvo tikrai

įssi-

atvirkščiai 

dūmai

Visi kareiviai, kurie po vie Iir neliečia,uos patalpos. 230 auklėtinių.
tarnybos turėjo i kur žmon^8 SalgtU pasislėpti, 

jei priešas iš oro atakuotų 
Austriją.

Įsakyta, kad statomi nauji 
namai būtų dengiami nedega-

nerių metų 
būt paleisti pereitų balandį, 
bet buvo užlaikyti dėl Vokie
tijos ginklavimosi, bus paleis 
t i liepos m. 6 d.

NUŠAUTA DU STREI 
KININKAI

6,500,000,000 frankų nepri- ma medžiaga, taip pat ir se- 
teklius šiemet gręsia vyriau n* pataisomi tuo lmdu.
sybei. Be to, geležinkelių ne
priteklius numatomas iki 4,- 
000,000,000 frankų.

UNION, S. C., birž. 19. - 
Sustreikavo dalis darbininkų 
Monarch Mills kompanijos fa 
brike.

Kardinolas įspėja tėvus, nepakenčiama. Neturėta kur 
kad jie akyliai saugotų san į pasislėpti, 
vo vaikų dorovę ir visur ir į 

.visados dirbtų už padorumo
palaikymų ir plėtimų. Tas 
ra tėvų šventoji pareiga.

3. Vytautas Masokas, 10 metų ......... Plauk dainele plauk.
8857 Houston gat.

4. Leoną Rimkus, 9 metų ......................... Vilniaus kalneliai.
8819 Houston gat.

Dievo Apvaizdos parapija.
5. Robertas Sabonis, 9 metų ......... „............ Mano motinėle.

1960 Canalport gat.
6. Marijona Arlauskaitė, 9 metų ............. Mažas kūdikėlis.

1956 Canalport gat.

Dr. ,J. Poška, laikantis gydytojų nusistatymo per šias 
“Draugo” radijo programas, davė visiems klausytojams 
daug gerų patarimų ir pastabų.

L. Šimutis, “Draugo” red., pranešė, kad liepos pabai
goj vyks į Lietuvą, į viso pasaulio lietuvių kongresų. Visų 
tų, kurie apie tų laikų rengiasi važiuoti į Lietuvą, prašė va
žiuoti su juo drauge. Taip pat ragino rašytis į LRKSA., 
kurio vajus baigiasi birželio 30 d. Kvietė atvykti į LRKSA. 
Chicagos apskrities piknikų, kuris įvyks šeštadienį, birželio 
22 d., Vytauto parke.

v-
PASIGAILĖTA GUBER

NATORIAUS

MENICO CITY, birž. 19. 
Šiandien per sukeltas'— Didelis potvynis ištiko

PREZIDENTAS REIKALAU 
JA MOKESČIŲ IŠ 

TURTUOLIŲ
AVASHINGTON, birž. 19.

CHIGAGB MAJORAS 
SPRINGFIELDE

JAUNAS ARKIVYSKUPAS 
UŽIMA ARKIVYSKUPIJOS 

SOSTĄ

riaušes nušauta 
ninkai.

du streiki Chimalpa, už 20 mylių nuo 
[šio miesto. Žuvo 21 asmuo.

ETIOPIJA PASIRENGUS 
KOVOTI PRIEŠ ITALUS
LON DONAS, birž. 19. — 

Daily Telegrnpli koresponden 
tas praneša iš Addis Ababa, 
kad Etiopija (Abisinija) yra 
pasirengus visomis turimomis 
priemonėmis gintis prieš ita
lų įsiveržimų.

Korespondentas, sako, kad 
Etiopija turi apie 500,000 ka 
reivių. Iš tų apie 100,000 mo
derniškai pratintų ir moder
niškais ginklais įrengtų. Ki
tai kariuomenei trūksta nau- 
jovinių ginklų. Bet ši kariuo
menė yra smarkus ypas par
tizaniškai kovai su įsiveržu
siu priešu.

J DUBLTNjAS, birž. 19. — 
iMirė Pertho, Australijoj, ar
kivyskupas 1’. J. C'lune, 71 
m. amž. Mirusiojo vietų uži
ma tos arkivyskupijos arki
vyskupas koadjutorius R. 

1 Prendiville, 35 m. amžiaus, 
f Ark. Prendiville koad.juto 
rium paskirtas 1933 metais, 
33 metų amžiaus. Miręs arki
vyskupas Clune buvo vienuo 
lis redemptoristas.

MOTERIŠKĖ NETENKA 
KOJOS

Nuo 22 gatvės viršutinio 
geležinkelio stoties platfor- 

'mos nušoko ant bėgių priešą-I
kyje atvažiuojančio traukinio

BOLŠEVIKAI ‘ATSIMOKA’ 
RUMUNIJAI

KONSTANCA, Rumunija,. Tokiu būdu bolševikai atsi- 
birž. 19. — Apie 300 įvairaus moka Rumunijai už Maskvos 
didumo dėžių čia prisiųsta jg, vyriausybės pripažinimų.
'Rusijos. Rumunijos vyriausy- 
lie pamanė, kad bolševikai 
grąžina Rumunijai auksų ir 
brangenybes;, kurios karo me 
tu pakliuvo Rusijon. Dėžių 
saugai pastatyta kariuomenė.

Paskirta komisija to invento 
riaus priėmimui.

Atidarius dėžes štai kas 
rasta:

Petrapily mirusio 1810 m.

nežinoma apie 25 m. amž. mo miro griaučiai; keletas tonų 
teriškė. Tekinys sumalė jai sutrūnėjusių ir menkos ver- 
vienų kojų ir šiap jų sužeidė, tės rumunų airkyvų, knygų ir

O pereito karo laiku tuo
metinė Rumunijos vyriausybė 
Rusijon pasiuntė tik vieno

SPRINGFIELD, III., birž.
19. — Valstybės senatas pa
sigailėjo gubernatoriaus pa- !— Prez. RooseveJtas pasiūti 
keizdamas pirmesnj savo |tė specialų pranešimų kon- 
sprendimų, nukreiptų prieš' gresui. Reikalauja skirti di- 
Illinois valstyliės bedarbių i dėsnius mokesčius už dideles 
šelpimo komisijų (IERC). Se1 turtuolių pajamas, paveldėji- 
natas nubalsavo, kad šių ko- mus ir kitus pelnus, 
misijų palikus dar iki 1937 Į Tai priemonė, kad sulaikius 
m. kovo mėnesio. Ir skyrė jai i daugeliui didelių lobių kro- 
45 milijonus dolerių išlai- vinių, kada milijonams gyven^o 
doms. tojų yra trumpa ir duonos.

SPRINGFIELD, III., birž. 
19. — Vakar čia atvyko Chi
cagos majoras Kelly, kurs tu 
ri dikeatoriaus vaidmenį legi- 
slait ūroje.

Jani atvykus, abieji legisla 
t ūros rūmai ėmė sparčiau 
dirbti, kad ko veikiau prave- 
dus visus bilius, kuriais ma
joras interesuojasi ir kurte 
yra reikalingi Chicagos miea 

“gerovei.”

PRIPAŽINO 5,000,000 DOL. 
PENSIJOMS

LENKŲ DARBININKŲ 
RIAUŠĖS PRANCŪZIJOJE

SPRINGFIELD, III., birž. | PARYŽIUS, birž. 19.
aukso vertės daugiau kaip į 19. — Senatas pripažino 5 m i Prancūzijos vyriausybė nus-
100 milijonų dolerių, be to, 
apie 50 milijonų dolerių ver
tės brangybių, kad tai visa 
netektų vokiečiams.

Moldavijos karaliaus Kante- ševikai pasirodys žmoniški ir 
grąžins Rumunijai tuos lo
bius. Skaudžiai nusivilta. Pa

HAGERSTOWN, Md., bir 
Žolio 19. — Viesulas ištiko šį j Iš rastų pas jų raštelių po įvairių dokumentų, ir keletas 
miestų. Per dešimts miliutų; licija patyrė, kad tai turi būt .tūkstančių nuplukusių senovės
padaryta
nuostolių.

apie 100,000 dol. Josepbine Yasfcpc, 2025 AVest'j rumunų banknotų, kurių ver 
Cermak road. tė šiandien yra apie 40 centų.

lijonų dol. fondų pensijoms prendiė pašalinti iš krašto 
senatvėje. Iš šio fondo pen- daugelį svetimšalių darbinin- 
sija bus mokama nuo 1936 m. kų, kuriems trūksta darbo, 
sausio m. 1 d. iki T937 m. lie Tarp šių darbininkų žymiau-

Rumunijos vyriausybė pri- ipos mėnesio. Bilius pasiųstas ajaa skaičius yra lenkų, 
pažino Maskvos vyriausybę 
ir užmezgė diplomatinius san 
tykius tuo sumetimu, kad bol

žemesniesiems rūmams.

Tarp tų “gerovės” bilių 
yra didesni mokesčiai čika- 
giečianis, nuolatinės komerci
nės parodos įrengimas buvu
sios pasaulinės parodos sri
ty, ežere airportas, “hand- 
books” (gandi,erystė) įteisė- 
jimas, ir kiti — daugiausia 
politikieriams pelningi.

Majorui atvykus, legislaitū- 
roje viskas eina kaip “iš bo
tago” ir bus laimėta viskas. 

I Gubernatoriaus pareiga busLenkai darbininkai vakar
j. • » _ I | M UUVi 1IMVV1 1UUO LZMtViaLM DUU
Žemesniuose gi rūmuose y Paryžiuje ir Lille sukels di- iraS tj bi.

ra bilius, kad pripažinti 10 dėlės riaušes. Sužeista 10 po , 
milijonų dolerių. licininkų ir kelios dešimtys

riaušininkų.

tiems, bolševikams auksas y- 
ra reikalingas. Ir jie dar 
skundžiasi, kad per mažai jo

SOUTH BEND, Ind., birž. 
19. — Oliver Farm Equip 
ment Co. streikuoją darbiniu 
kai priėmė paduotas kompa-

RADO DIDELĘ ALKOHO 
UO VARYKLĄ

Federaliniai agentai nžtikoORAS
APYLIN-, didelę slaptų alkoholio varyk

turį, nepaisant cerkvių ir bnžĮnijos taikos sąlygas ir strei- 
nyčių apiplėšimo. kas užbaigtas.

CIIICAGO IR 
KĖS. — Numatomas 
drėjimas ir šilčiau.

pragie-ilų namuose, 12301 So. Michi- 
gan avė. Suimti du asmenys.
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“DRAUGAS”
lAulna kaadien, liakyrua aekmadlenlua

PHENUMEHAfOS KAINA: J. Amerikos valstybėse: 
Metams — $6.00. Pusei uietų — $>.60; Trims mėnesiams 
— $2.00; Vienam mėneaiul — 76c. Kitose valstybėse 
prenumeratų: Metama — $7.00; Pusei metų — $4.00. 
Kopija — ,0$o.

Kedaktorlus priima — nuo 4 vai. 11*1 E vai. popiet.
Skelbimų kalnoe prisiunčiamos pareikalavua.
Bendradarbiams lr korespondentams raAtų regrųllna, 

jei nepraOoina tai padaryti lr nepriaiunčiama tam tiks
lui palto lenkių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

et

5 vai. popiet.

DRAUGAS”

tytiems arba katalikybės išsižadėjusiems. Tai 
turėjo žinoti Simonavičius. Turėtų žinoti ir 
socialistai, kurie nei iš šio nei iš to pradėjo 
kelti triukšmų. Laisvamanių kapinėse Chica
goje taip pat nelaidojama žmonės be tani 
tikros tvarkos ir be prižiūrėtojo žinios. Tai 
ko jūs, socialistai Chicagoje, kabinėjatės prie 
Kupiškio klebono, kuris pasielgė taip, kaip 
reikalauja paprasčiausia tvarka.

KSAVERO VANAGĖLIO PASTABOS

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Dievo Kūno Šventė
llelo valdymo laikuose, ka- trupinėlyje. Kaip mūsų veidas 

da Izraeliuus tauta kariavo (utsimuša visame veidrody j,
su Pilistinais ir jų nugalėti ne
galėjo, tada sutarta atnešti 
Sandaros skrynių, kad jos esi- 
mas uždegtų karių širdis. “O 
kada atnešė Sundaros skry-

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlabed Daily. Ezcept Suaday. 

■UBSCRIPTIONB: One Tear — *<.••; Slz Montha
— $$.60; Three Montha — $2.00; One Month — 760. 
Europe — One Tear — $7.0o; Slz Montha — *4.00; 
Copy — .Ole.

Advartlatn* ln “DRAUGAS” bringa boet reaulta. 
Advartlain* rutee oa appllcatton.'DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

KATALIKŲ BŪTiii VOKIETIJOJE

Naciai stengiasi iš pagrindų griauti kri
kščionybę Vokietijoj. Visur mokyklose vai 
kams skiepija pagonizmų, organizuojamos na
cių vaikų ir jaunimo organizacijos augina 
ne tik kitų tautų neapykantų, bet ir moki
na, kad neapkęsti katalikų. Anot vieno ra-

Munis pateko laiškus dainos “Kur ban
guoja Nemunėlis” autoriaus — Ksavero Va
nagėlio, rašytas birž. 18, 1920 m. į kun. Fe
liksų Kudirkų, M. 1. C., kuriame tarp kitko 
sakoma:

“Kudirkų pavardė plačiai žinoma ir 
labai gerbiama Lietuvoje.

Ačiū Jūsų Malonybei už dovanų, kurių 
ir nuo Jūsų Vardo siuntė man gerb. kun. 
Skripka. Ačiū! S

Tegyvuoja garbinga šalis Suv. Valsti
jų, kur tokia galybė yra Labdarių — fi
lantropų kunigų ir šiaip žmonių.

Vardas vokietis, ir žodis vokt (vogt) 
panašiai skamba! Tai ir vogė vokiečiai 
ir lietuvius ir lenkus, kur dabar alkis ir

, ašaros”...
Nuo aukščiau įdėto laiško parašymo už

tų, kad Svenčiausiame Sakra
mente yra tik Kristaus pavei
kslas ar galybe, o ne Pats Kri
stus — toks tebūnie iškeiktas”
(Hess. 13, 1).

I Mes, katalikai, tikime, kad
taip pat atsimuša ir kiekvie- Jėzus Kristus konsekruotoje 
noje veidrodžio dalelėj. Taip Ostijoje yra tikrus ir gyvas 
lygiai ir Jėzus Kristus yra vi»^r visas> nors menku savo pro- 
soje konsekruotoje Ostijoje, pu neišmanome tos dieviškos 
kaip ir kiekvienoje sulaužą- paslapties. Nes, jei Dievas

sako Šv. Raštas, “visa i tos konsekruotos Ostijos da- Prit‘8 1,188 atidengtų visų Sa
vo skaistumų ir garbę, tada

tume. Dėl to, maloningiausias 
Dievus, turėdamas pamėgimų 
būti su žmonių sūnumis, Savo 
išmintimi ir gailiuširdingumu, 
rudo būdų, per kurį ir pras
čiausias vargdienis prie Jo, 
paslėpto po Švenčiausiojo Sa
kramento priedanga, gali ar
tintis be jokios baimės ir su 
didžiausia meile gali glaustis 
prie Dieviškosios Jėzaus Šir
dies. Todėl, niekas kitus mums 
nepasilieku, kaip tik nusiže
minus prieš tų didžiausių ii 
beribį Dievo Meilės stebuklą 
pulti ant kelių, ir Jį garbinti

nių”,
Jeruzalė šaukė dideliu balsu,1 lėlėj, nes Viešpaties Jėzaus
ir išsisklaidė karo lauke. Ir Kūnas, po garbingo atsikeli- 1,18,118 įeikėtų veidus uždengus 
Pilistinai nugirdo ir tarė:' mo iš numirusių, yra nesulau- j I**#!1 lll,i> Jo, kaip žydai bėgo
Koks lai galingo šauksmo ba-: žomas, kadangi Sv. Baitas rei-;Sinajaus kalno, kada jie- kilnials
Įsas pas Izraelitusl Nebuvo škia: “Mes žinome, kad Kris- ms Dievas apreiškė Desimtų ž<xI2iais: “Gar-
tokio džiaugsmo nė vakar, nė tus, atsikėlęs iš numirusių, j lsakymU« Taip būtų ii su mu-

,, i Į IZ'o.v* TV P.V T1 .v Sun nakom i rčl a • įtiiv-fiu uni .Tr 1111S, jei V lOS|)Ht.S, UZ.slėptolSpirmiau" (1 Kar. IV, 5). Tų ^jau nebemiršta; mirtis ant Jo 
Šv. Rašto aprašymų galima 
taikinti į mus pačiūs, nes Die- 

| vo Kūno šventėje galime tar- 
Įti: “Tų dienų, koks beribis 
i džiaugsmas katalikų pasauly- 
| jei! Pas juos nebuvo tokio 
džiaugsmo nė vakar, nė pir
miau!” O Dievo Kūno šven
tėje, kur tik akį užmesi, visur

ir garbingais žodžiais:
binkime Švenčiausiąjį Sakra 
menta, Jėzaus Kristaus, mūsų

daugiau nebeviešpatauja ’ | Svenčiausiame Sakramente, a- Viešpatįg8 tikrąjį Kūną k 
(Rom. VI, 9). ipreikštų mums mirtingiesiems Kraują, dabar ir visados ir

Mes turime į Švenč Sakra .Savo galingiausių majestotų per yį^ amžių amžius. A 
mentų tikėti, nes Pats Jėzus |vjsame garbingume ir skais- men”.
Kristus įsteigė tą Sakramen
tą, kadangi, kas išpažįsta, kad 
Dangus ir žemė praeis, bet 
Kristaus žodžiai nepraeis

mažųjų narių reumatizmas
Rašo DR. A. YLŠKA

šytojo, savo triukšmavimu ir visokiais bliz- vakar suėjo 15 metų, lačiau vokiečiai savo
g učiai s naciai patraukia į savo organizacijas 
ir katalikų vaikų. Jau esu tokių atsitikimų, 
kad vaikai ne tik religijos, bet ir kituose 
reikaluose nebeklauso tėvų. Tuo būdu šeimo
se susidaro labai nejauki nuotaika. Demora
lizacija varoma plačia vaga.

Vokietijoj veikia katalikų jaunimo orga
nizacija, kuri turi 1,700,000 narių. Nors na 
ciai stato jai didžiausių kliūčių, jos veikimų 
persekioja, tačiau ji yra taip stipri, kad ne
pajėgia jos palaužti.

Tas pats rašytojas pažymi, kad organi- 1

vardui atitinka ir dabar: iš keletos kaimy
ninių valstybių jie ir šiais metais išvogė net 
sau nepalankių žmonių, gi nuo Lietuvos jie 
bandė vogtinai užgrobti visų kraštų. Vokie- 
tys — tai vis vokietys.

VIENYBES KLAUSIMU

“Darbininkas” įdėjo Tado Ventos raši- 
■ nį, pavadintų “Solidarumas ur pramogaP’ 

Šis įdomus rašinys taip baigiamas:
“Ar tokios vienybės ieškos Kongresas?

zuotas katalikų jaunimas taip pat žaidžia, £)uok jjįeveĮ Bet reikia labai abejoti. Yra, 
dalyvauja įvairiuose sportuose, bet tai da- ; jar <‘vįenybė”, tautininkų prinie-

tam tikros sultys, kurias pa
gamina skrandis, kepenos, ka-

(Luk. XXI, 33), tas turi išpa
kilnios giesmės gaudžia, visur žinti savo tikėjimą į tą Die ___ ________v ___________ f
bažnyčioj gražiai išpuoštos,. viškąjį Sakramentą. Pasaulio taip vadinamas gout arba po-ĮSa ^a™os. os pačios sul
visur iškilmingos apeigos, vi-j Išgelbėtojas, trokšdamas Ka-ldagra, yra savotiška viso kū-l1;! Vlsokias druskas palaiko

i . ...*------- ta—1.„ karpos

kraujų.

Mažųjų narių reumatizmas,

sur daromos viešos procesijos, italikų Bažnyčioje palikti bra- liga. Mažesniuose nariuose, l1“^1!88^88- Druskų 
Visur visuotinas džiaugsmas, ngiausių Savo atminimų dėl tai yra kojų arba rankų pir-
nes krikščionys švenčia iškil 
mingiausių ir mylimiausių šve 
nčių šventę, būtent, Devinti
nių arba Dievo Kūno šventę; 
ir tų dienų Sandaros skrynių, 
kaipo Švenčiausiojo Sakrame
nto įstatymų arba Kristaus 
Kūnų ir Kraujų stebuklingai 
Altoriuje po Sakramento prie
danga paslėptų, garbinam. Tai 
yra mūsų saldaus ir visuotino 
džiaugsmo šaltinis. Tai yra 
priežastis, dėl kurios Švento-

didžiausios žmonių malonės jįtų nareliuose, prisirenka 111a- 
Savo Kūnų ir Kraujų įstact !£yfįų druskos krislelių (so- 
Švenčiausiame Sakramento dėl !.(iium urate), kurie belank- 
pastiprininio ir apdovanojimo stant pirštus trinasi nariuose 
Savo dievybės turtais teisin-j jr braižo švelnesnes plėveles, 
g31jų sielas. kas padaro nepakenčiamų

Didįjį Ketvirtadienį, kada Gausiną, lygiai kaip ir kri-
apaštalai valgė vakarienę, J ė 
žus Kristus ėmė duonų, jų 
palaimino, ir laužė, ir davė

slas akyje.

dalis persisunkia į 
Paprastai sveikas kraujas dar 
labiau sutirpina druskas, tai 
yra chemiškai išsklaido j at
skirus elementus, iš kurių 
druska paeina. Tokiu būdu 
kraujas išnešioja tas druskas 
po visas kūno dalis iki dasi- 
gauna į inkstus. Inkstai, per-

ro visai kitokia dvasia . Labdarybė ii arti- , tanioji, kurį labai patinka baubininkams ir
mo meilė katalikų jaunimo skaitoma religi- ; sit0£antams ir apie kurią jie savo propagan- ji Bažnyčia tiek iškilmingų 
ne pareiga, kuomet naciai sako. asmens, ] joje perciė,n įkyriai įr šabloniškai kalba. Ji giesmių į Dangų siunčia, tiek
fiziškai paliegę, kurie negali tarnauti armi
joj, neturi teisės prie švietimo ir neturi būti 
skaitomi piliečiais, bet paprastais vokiečiais 
pavaldiniais”.

Artimo meilei nėra vietos tame krašte, 
kur naciai sėja neapykantos sėklų prieš ki
tas tautas, kur jokių pastangų nedaroma iš
lyginti nesusipratimus, kur dėl pasakymo 
tiesos žodžio sodina į kalėjimų, kur nėra nei 
žodžio, nei spaudos, nei susirinkimų laisvės .

Katalikų Vokietijoj yra apie 20,000,000. 
Didelė jų dalis 1934 m. rugpiūčio 19 d. rin* 
kiniuose parodė užtektinai drąsos paduoti 
savo balsus prieš Hitlerį. “Dabar, labiau ne
gu kuomet nors pirmiau Vokietijos katali
kai yra reikalingi Amerikos katalikų simpa-

maž daug taip yra peršama: Mes esame ne gražių ir viešų procesijų daro.
partija (čia įterpiama tirada prieš partijas. Nes džiaugiasi savo brangiau-
parlamentarizmą ir demokratijų), bet Tauta siu turtu viso pasaulio akivai-
ir Valstybė; mes esame ir tautos vienybė, žiloje. Ištikrųjų, yra iš ko
o jūs jos skaldytojai; dėkitės į mūsų vieny- džiaugtis! Yra iš ko linksmin-
bę; mes leidžiam jums melstis bažnyčiose, tis ir dėkoti, varkti ir kal
bėt kuriems galams jūs dar norit veikti už i bėti su pranašu: “Kas yra tas i ant duonos ištarė ir pasakė: j
bažnyčios? mūsų mišrios organizacijos yra žmogus, kad jį (Viešpatie) • “Tai yra mano Kūnas”, kasi

košdami kraujų, atskiria tirš- 
Žmogus, valgydamas mėsų, tųjų medžiagą, tai yra viso- 

Savo mokytiniams, ir tarė: ^aržoves *r kitokius valgius kias druskas drauge su kito- 
“ Imkite ir valgykite; tai yrg'prihna ne Dk paprastų drus- mis rūgštimis ir kaipo nenau- 
mano Kūnas”. Jis ėmė ir tau-1^’ ^>et ir daug kitokiu drus- dingas kūnui substancijas su 
rę, dėkojo Ą<-. mokytinomis Ja-' kų. iViduriucse dėl suvirškini- šlapumu prašalina. Dėl to šla
vė, sakydamas: “Gerkite iš j mo maisto j ra reikalingos (Tęsinys 5 pusi.)
j'os visi; nes tai mano Krau-
jas naujosios Sandaros, kurs 
bus išlietas už daugelį nuodė
mėms atleisti” (Mat. XXVI 
26-28). Teisingai Šv. Cyrilius 
dėsto: “Kada Pats Kristus

katalikiškesnės už jūsų kr. demokratiškas; 
reikės jas “sunormuoti įstatymu” (kaip tik 
išdrįsimi); organizacijų valdybų rinkimų pri
ncipas yra atgyvenęs, savose mes jau įvedėm 
skyrimo principą^ paskirto vado principą, ir 
t.t. Žinoma viso to taip ciniškai nepasakoja 
ir “įvynioja į bovelną”, bet iš esmės sako: 
likviduokit savo spaudų, organizacijas ir i-

taip aukštini?” (Job. VII, 17). 
Visas tikėjimas apie tą di-

1 delį ir stebuklingą altoriaus 
Švenč. Sakramentą glūdi tru
mpuose žodžiuose, kad Pats 
Viešpats Jėzus Kristus per 
Paskutinę Vakarienę duoną ir

turės drąsumą apie tai abe
joti? lr kada Pats Kristus taip 
aiškiai ištarė: “Tai yra mano 
Kraujas”, kas tuomet abejos 
ir sakys, kad nėra Jo Krau
jas!”

Apaštalams Jėzus Kristus

lijos; jie reikalauja pagalbos ir moralinės , a<-kitra į lnūsų ir bus
paramos visų pasaulio katalikų. Kovoje dėl 
religijos laisvės jie šaukiasi į kitų kraštų 
katalikus”. Taip rašo vienas žymus vokie
čių veikėjas.»

Mes žinome, kad vokiečiai yra iniršę 
prieš Lietuvą ir nori jai pražūties. Bet tai 
yra nacių darbas. Katalikai su jų politika 
nieko bendro neturi. Dėl to persekiojamieji 
Vokietijos katalikai turi ir mūsų, lietuvių 
katalikų užuojuutą.

bė. Bet iš tikrųjų tokios “vienybės” niekad 
nebus!”

ITALIJA NERIMSTA

vyną permainė į Saro Kūną ir I davė galybę pertnainymo duo- 
Kraują. Tą stebuklingo per- ir vyno į Jo Kūną ir Krau 
mainymo galybę, duonos ir
vyno permainymą į Kristaus 
Kūną ir Kraują, turi Katali
kų Bažnyčios kunigai. Toji Šve 
nčiausioji paslaptis kas dieną

PO SVIETĄ PASIDAIRIUS tais nuo 9 vai. ryto iki 8 vai.
— vakaro. Jis dabar vienas ge-

Atsimenate mūsų jurispru- riaušių šios arbatinės lošikų, 
dento tavorščių, ciclistą Pleč- Jis kalba lietuviškai arba ru- 
kaitį, kuris anais metais no- Kiškai, nes daug čia randa 
įėjo užvajevoti Lietuvų ir jų “draugų” iš Rusijos. Bedar-

ją, įsakydamas: ‘ Tai daryki. įamžiną atilsį Pilsudskiui pa- biai jį vadina “ministeriu pir 
te mano atminimui!” O kada-'^vanoti? Matydamas, kad mininku... būsiančiam pasau- 
ngi apaštalai amžių negyvu |vainą praloš, jįs parūnijo į ly.”

Palyginkit dabar rokundasg

BEREIKALINGAS SOCIALISTŲ 
TRIUKŠMĄ VIMAS

Socialistų dienraštyje įdėta vieno socia
listo G. Milerio pasirašyta rezoliucija, kuria 
protestuojama **dėl piliečio Simonavičiaus 
persekiojimo už nekrikštyto kūdikio palaido 
jimą Kupiškio kapinėse”. Rezoliuciją priė
męs kažkoks susirinkimas, įvykęs Liet Au
ditorijoj, Chieagoj.

Socialistų protestas ir reikalavimai yra 
daugiau negu keisti. Jei Kupiškio klebonas 
patraukė Simonavičių atsakoniybėn už palai
dojimą nekrikštyto kūdikio katalikiškose ka
pinėse*, jis padarė taip, kaip būt padaręs 
kiekvienas klebonas. To reikalauja ne tik 
Bažnyčios, bet ir šiaip jau tvarka. Katali
kiškose kapinėse laidoti nekrikštytus žmo

Italija rimtai rengiasi į karą su Etiopija. ' P8^ atsilaiko Šv. Mišių
Ji nepaiso jokių perspėjimų. Italijos dikta- aukoje, kuomet Kristaus ga 
torius taip persiėmęs utilitarizmo dvasia,
kad jokiu būdu nebenurimsta. Tiek metų ren
gėsi, nuo kojų ligi galvos apsiginklavo ir 
dabar nori išmėginti savo jėgas.

Mussolinis, kalbėdamas karo veteranams,1 
pabrėžė, kad italų tauta yra kareivių tauta.
Reikia grįžti prie garsiosios senovės Romos 
praeities, kuri tik ginklais tebuvo pasiekta.

Bet Mussoliniui, tur būt, yra žinoma 
dėl ko toji garsioji ir galingoji Romos im
perija žlugo. Nejaugi jis Italiją tokiais pat 
keliais nori vesti, kad tokio pat likimo ir ji 
susilauktų.

Diktatoriai neturėtų pamiršti Kristaus 
žodžių, kad kas kardu kovoja, tas nuo kardomus pasilieka visas ir neper- 
ir žūva. ! dalintas kiekviename niažiau-

konsekruotos Ostijos

lingiausiais žodžiais, pakarto
tais kunigo lūpomis, duona 
persimaino i Išganytojo Kūną, 
o vynas į Jo Kraują; arba ki 
tais žodžiais tariant, Pats Jė
zus Kristus su Siela ir Kūnu, 
su dievybe ir žmogyste, ant 
altoriaus atsiranda gyvas ir 
tikras ir visas.

Prie tikėjimo dalykų reikia 
žinoti, kad kunigas, atnašau
jantis Šv. Mišių auką, ir lau
žydamas konsekruotą Ostiją, 
Kristaus nesulaužo, nes Kris-

siame
VIZTOJE PERSPĖJIMAS

i

no, todėl nuo apaštalų ta ga- Vilnių ir iš ten pradėjo Lie-' 
lybė pasiliko jų įpėdiniams į tuvai špygas rodyti. IŠpra-
Knstaus Bažnyčioje iki am- džių jis Vilniuje laivo pilsud-1 pučistų generolo cicilisto Plec-
žių pabaigai. — “Ir štai as įninku šiušų šamytojas, ale,'Haičio ir jo tavorščio — Ci-
esu su jumis per visas dienas užgjus krizei, neteko ir to dar ikagos ricilistų pravadyro Ori 
iki TMsniilm tui bn i iru i ’9 fATn! $ -»• __ ___ ___ I

pilvo atžvilgiu tarp Lietuvi!!

iki pasaulio pabaigai 
XXVIII, 20).

(Mat. bo> Jis dabar yra štedavas gaičio. Pastarasis gudresnis,

Mes turime tikėti į Švenč. kostiumeris. Arbatinę išlaiko 
Sakramentą, nes Šventoji Ba- endekai, valdžios opozicinin-

bidarbių-inteligentų arbatinės moka prisitaikyti prie laiko:

žnyčia per visus amžius tvir
čiausiai tikėjo į tą Sakramen
tą, o visus netikinčius laikė už

kai. Kiekvienas bedarbis-inte 
ligentas gauna už 10 skatikų 
stiklą, arbatos ir bulkutę ar-

atskalūnus ir iškeiktus. Tride- ba gabalėlį duonos su svies- 
nto visuotinas vyskupų susi- tu. Dvejuose nešvariuose kam 
rinkimas nusprendė šitaip:'|bariuose geria arbatą, o tre-
“Jei kas netikėtų, kad Šven
čiausia* Sakramentas altorių 
je yra. tikrasis mūsų Viežpa 
ties Jėzaus Kristaus Kūnas 
ir Kraujas su (Kristaus) sie
la ir dievyste, arba kas saky

čiame lošia 
sų (Vilnius”

šakmatais. “Mū
ši taip rašo;

anais metais šaukė: nei peno 
Lietuvai, o dabar skrajus 
Lietuvai bustinti rūnija.

Švaki, sakau, tie Pitsburgo 
pisoriai Čikagos ricilistų ga- 
zietai.

Prieš keturias savaites bu 
vo jiems siūlyta 1,000 dol. ui

“Šachmatų kambary visuo parašymą, kur yra tokia vie- 
met rasime sėdintį.... Pleč- ta ir toks kunigas pridirbęs
kaitį. Jis irgi jau bedarbis. 
Jis apiplyšęs lošia šachma-

1 labai gali būti reikalingi. Čia jis priminė ( bė, anot priežodžio, akis bado. Lenkai ir gir-
Prezidentas Smetona savo kalboj, išsa

kytoj šv. Antano dienoj, atsiliepė į Lenkiją, 
kad ji pataisytų savo klaidą, kokią ji padarė 

nes ir dar be klebono žinios yra nevalia. Ka- užgrobiama Vilnių. Tas suardė dviejų val- 
talikų kapinės turi tam tikrą vietą nekrikš- I stybių gerus santykius, kurie kuomet nors

Žalgirio bendras lietuvių lenkų kautynes su 
vokiečiais. Bendro apsigynimo klausimas it 
vėl gali iškilti.

Netenka abejoti, kad prez. Smetona tei
sybę pasakė. Ir tai padarė laiku. Bet teisy-

dėti • nenori apie Vilniaus grąžihimą. Lenkų 
spauda iš p. Smetonos kalbos tik pasišaipė. 
Bet kuomet nors jie gailėsis. Užgrobtas Vil
nius ir kiti kraštai Lenkijai neišeis į sveika
tą. Tą ji turėtų gerai įsidėmėti.-

cicilistanis labai apgailėtinų 
štukų. Tūkstantis dolerių re- 
di guli “Pittsburgo Žinių” 
redakcijoj. Ir eieilistų piso
riai neina atsiimti. Tūkstan
tis dolerių, ir dar dykai, šiais 
čėsais, bač, pinigas! Galėtų 
ir skrajui pagelbėti ir savo 
tavorščių Plečkaitį sušelpti.
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Lietuvių Dienos Reikalu
Birž. 10 d., Šv. Pranciškaus sios visuomenės paramos, nes 

Vienuolyno Rėmėjų atstovai Įjos ne tik gabiai, dorai auk-
laikė susirinkimų seserų Pran
ciškiečių vienuolyne, dalyvau
jant daugeliui Fed. apskr. va
ldybos narių ir seserų Pran
ciškiečių viršininkei. Plačiai

Įdomūs Pasikalbėjimai

lėja mūsų vaikučius, bet ir 
meno srityje nekartų pasiro
dė su savo auklėtinėmis įvai
riuose lošimuose. Federacijos 
apskr. konferencijoj publika

aptarta rengimas metinės Lie- turėjo progos pirmų kartų 
tuvių Dienos seserų Pranciš-.klausyti muzikos gražiomis u-

Jo atsikėlimas buvo stebukli
ngas. O kų bekalbėti apie Šv.

---------- (Evangelijas, nes nuo pradžios
RAULAS: — Jonai, ar kar- Jki pabaigos yra tik vieni ste- 

tais stebuklai nėra daromi ko- buklai. Net pats Kristus pa- 
kiomis apgavystėmis, kaip Ka sakė pariziejams ir netikėlia-

STEBUKLAI ĮRODO BAŽ
NYČIOS ŠVENTUMĄ

TIKTAI
KELETĄ 
TELIKO!
Nebedaromi 1934 
Modeliui Populiari, 

Valytuvų.

PREMIER
EUREKA
FEDERAL

Ijibai Nužemintum 
Kainom!

Demonstratorlal, sempe- 
llul ir nedaromi mode
liai bargenų kainomis. 
Ateikite anksti dėl ge
resnio pasirinkimo.

Kaip tik laiku
SPECIALI
FEDELCO
Vacuum Valytuvas

kiečių ūkyje, 4 d. liepos.
Pittsburgho mes turime 

daug parapijų bei organizaci
jų, kurios turi įvairius paren
gimus, vienok pasidarbavimu 
L. R. K. Susiv. apskričio jau 
seniai įėjo į paprotį 4 d. lie
pos rengti bendromis jėgomis 
vienų iškilmingų Lietuvių Die 
nų seserų Pranciškiečių nau
dai. Susibūrus parapijoms bei 
organizacijoms į A. L. R. K. 
Feder. apskritį, ir Lietuvių

niformomis aprėdytos Šv. Pra
nciškaus auklėtinių orkestros. 
Reiškia, visur tenka pastebė
ti svarbų seserų Pranciškiečių 
kultūrinį veikimų. Nėra klau
simo, kad juo daugiau para
mos susilauks seserys iš visuo
menės, tuo didesnis ir sėkmin
gesnis bus jų veikimas. Todėl, 
kviečiame visus prisidėti kuo 
kas gali prie pasisekimo Lie
tuvių Dienos, 4 liepos.

Seserų ūky liepos 4 bus į- 
vairių pamargini mų progra- 

apskr. vardu. Tas reiškia, kad (mas su dovanomis už virvės

NAUJAS
$18?9

TIK $1<x> ĮMOKĖTI

ms: “Jei jūs netikite mano 
žodžiams, tai tikėkite mano 

galimas daiktas. Katalikų Ba-1 darbams”. Kiekvienas Kris- 
žnyčia ima tokius dalykus la- itaus niokslas buvo paremtas 
bai palengva. Ji nepuola, kaip darbais, tai yra stebuklais, 
musė prie medaus, bet nuo-

ugniai tyrinėja kol prieina

lvinas kad darė?

JONAS: — Ne, Raulai. Ne-

RAULAS: — Kodėl bedie
viai taip labai yra priešingi Dienos rengimas daromas Fed 
stebuklams? Kodėl jie sten
giasi išnaikinti stebuklus?

JONAS: — Raulai, turėk 
supratimų. Jeigu tu atsisėsi

rie paties stebuklų branduo
lio. Pavyzdžiui, Liurde yra 
organizuota draugija daktarų 
(Lourde’s Medical Associa
tion). Dr-joj randasi visokių ant karšto pečiaus, argi lauksi
daktarų: žydų, masonų, pro- 
testonų, liuteronų ir kitokių. 
Tiesa, yra ir katalikų. Visi tie 
daktarai egzaminuoja ligonius

kol pradėsi degti?
RAULAS: — Na argi aš bū

čiau be jausmų?
JONAS: — Taip yra stebu-

pirm pagyjinio ir po pasvei- klai bedieviams. Karštas pe- 
kimo ir kiekvienas bedieviu
daktarų turi labai atdaras a- 
kis, kad tik surasti kokias su
ktybes. Bet nieko nesurasda
mi jie tik liudija, kad ligonis 
pasveiko ir pasveiko stebuk
lingu būdu, greitai ir be vais
tų. Jeigu bedieviai rastų tik

tos dienos rengimui pritaria 
ir jų rems kaip L. R. K. Susiv. 
apskritys, taip ir kitos į Fede-

traukimų, lenktynes ir t.t. 
Todėl, lai kiekvienas lietu

vis ir lietuvaitė tampa tikru
racijos apskr. įeinančios or- Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
ganizacijos, ypatingai Vienuo- rėmėju skaitlingai atsilanky- 
lyno Rėmėjų kuopos bei na- darni į metinę Lietuvių Dienų 
riai ir visi lietuviai. Seserys Šv. Pranciškaus ūky, 4 liepos. 
Pranciškietės užsipelno gau- Feder. Pittsburgho apskr.

• Nepaprastas bargenas Pa
vasarinio Valymo Laikui!
Naujas, didžios - jėgos Fedel- 
co Vacuum Valytuvas, kuris 
lengvai atlieka sunkų valymo
darbų reikalingų šiuo laiku. O kaina tik $18.95 — ga
rantuotas. Pažiūrėkite i juos pastatytus ant pardavimo 
visose ELECTRIC KRAUTUVĖSE.’

COMMONWEALTH EDISON

Electric
negal ant vietos pasėde-1 neturįs tikslo, yra be vertės, kaip vaikučiai lietuviškai skai 

jeigu yra stebuklai, kaip koks nereikalingas ak- į to, pasiklausė eilučių ir lietu
viškų , dainelių. Vaikučiai UŽ-

CIUS,

ti; nes, jeigu yra 
tai yra ir Dievas; o jei yra 
Dievas, tai negali daryti kaip 
nori, bet tik kaip Dievas įsa
kė. O jei ne, tai bus dar dau
giau negu karštas pečius. To
dėl netikėliai, bedieviai rūpi-

vienų stebukluose apgavystę, ,nasi, kad panaikinus tikėjimų,
daugiau niekas nebetikėtų 
stebuklus.

i

muo ant tako. Katalikai turi 
tikslo gyventi: čia jam yra į- 
sakyta būti doru, teisingu, 
kad galėtų amžinai būti lai
mingas. Tų Katalikų Bažny
čia mokina, tų katalikai tiki 
ir stebuklai patvirtina.

J. V. S.

Shops
Downtoum—72 West Adams St.—132 So. Dearborn St. 

Ttlepbont RANdolpb 1200, Local 66
4562 Bro«dw»y 3460 So. State St. 4231 W. Madison St.
2618 Milwaukee Ave. 852 W.63rdSt. 4833 Irviną Parlt Bldv. 
4834 So. Aahland Ave. 2950 E. 92od St. 11116 So. Michigan Ave.

FEDERAL COUPONS GIVEN

Ta tbe pricet quoted «» tur advertiie- mentt, and marked on our tnerebandite, tubttantially 2% it lt be addedon acceunl of additional tax expente. Atk about tbe eaty payment plan. A tinall doun payment, balana monthly on your Electric Service bill. To cover interett and otber citit, a tomeuhat higherbrice it cbarged for appliancet told on deferredpaymentt-
(Tęsinys 4 pusi).

RAULAS: — Ar ir katali
kai nebetikėtų į stebuklus, jei 
juose rastų suktybių?

JONAS: — Aiškus dalykas. 
Katalikai būtų pirmieji atme
sti suktybes. Atsimink, Rau
lai, kad katalikų tikėjimas ti
ktai ir remiasi ant stebuklų. 
Jeigu nebūtų stebuklų, tai vi
si katalikai viena diena atsi
kratytų tikėjimo. Bet kas drį
stų — protingas žmogus — 
užginčyti stebuklus Katalikų 
Bažnyčioj, tas drįstų prisipa
žinti esųs arba visiškas igno- 
rantas, arba nesveiko proto. 
Kiekvienas žmogus aiškiai ma 
to, kad Jėzaus Kristaus užgi
mimas buvo stebuklingas; Jo 
gyvenimas buvo stebuklingas; 
Jo mirtis buvo stebuklinga;

KAS GIRDĖT SOUTH SIDE
kad nebūtų stebuklų, kad ga
lėtų žmogus gyventi kaip tik 
jis nori. Didžiausias bedievis, 
kai Voltaire ir jo pasekėjai rū
pinosi tik panaikinti Katalikų
Bažnyčia, nes jie pasakė: “Jei ' Sekmadienį, birž. 16 d. Šv. 
gu mums pasisektų sugriauti • Kazimier° svetainėje įvyko pi 
tiktai Katalikų Bažnyčių, tai rmas Sėtuvių katalikų seime-
kitos pačios per save. sugrius’. 

RAULAS: — Kadangi he
lis, kuriame dalyvavo J. E. 
vysk. T. Matulionis ir net 
dviem atvejais pasakė labaidieviai yra taip priešingi ka- į 

talikų tikėjimui, tai koks yra Sraz’as ^a'^as ir padavė daug 
tikslas jų gyvenimo? Ir koks ' minčių. Taip pat ir dr.
yra katalikų?

JONAS: — Trumpai galiu 
pasakyti, kad bedievių gyve
nimo tikslas yra: “Gerk ir 
valgyk ir užganėdink savo 
jausmus čia!” Katalikų tiks
las yra: “Gerk ir valgyk, bet 
kad būtum laimingas amži
nai”. Todėl-bedieviai yra be
tiksliai gyvenime, o žmogus,

A. Rakauskas patiekė refera
tų apie jaunimų, kurs yra “uo
la mūsų tautos ir bažnyčios”. 
Jo žmona sudainavo keletu 
gražių dainelių, o Šv. Pran
ciškaus vienuolyno akademi- 
kių orkestrą pagriežė porų 
maršų. Seimelyje išnešta ke
letas rezoliucijų. Žmonių bu
vo pilna svetainė. Visi išsiskir 
stė pakeltu ūpu.

SUCH IS UFE— Moterystės luoman eina: A- 
lexander Pazsint, rūmunaa, sn 
Aleksandra Kinčiūte, George 
Porter, airis, su Mare šerkš- 
niūte. Taip buvo paskelbta ba
žnyčioje praeitų sekmadienį.

Praeitų sekmadienį po pir
mųjų Mišių šv. įvyko Treti
ninkų susirinkimas, kuriame 
nutarta per vasarų susirinki
mus laikyti tuojau po pirmų
jų Mišių šv., nes per vasarų 
mišparų nebus 3 vai., po kurių 
paprastai buvo laikomi susi
rinkimai.

GET-RICH-QUICK MART 
**OhJ How Td 1ot« to marry » riek artotor."

ŠVENTO KAZIMIERO 
MOKYKLOS ŽINUTĖS

Šv. Kazimiero mokyklos vai 
kučiai pereitų savaitę sulaukė 
nepaprasto svečio J. E. vysku
po T. Matulionio. Jo malonus 
būdas v&us sužavėjo. Džiaugė
si vaikučiais. Norėjo išgirsti,

... mano nuomonėje 

jie yra lengvesni 

ir jie be abejones 

turi priimnų 

skonį ir kvapsnį

© tmUoonTAMyaiToaAcmOk
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Katalikų Akcijos Seimelis
Birželio 16 d. Kataliku Ak- ragino ir pasauliečius prisidė- 

cijos seimelis pavyko. Dalyviu ti prie apaštalavimo darbo ir 
iš Pittsburgho ir apylinkės bu veikti Kristaus Bažnyčios ir 
vo virš tūkstantis, įėjus J. E. Lietuvos reikaluose. Vyskupo 
vyskupui Mutulioniui j svetai-1 paraginimas ilgai pasiliks da- 

seserų a- lyvių atmintyje ir smarkiau

PETĘCT1VE RILEY
Ouff HO5O 1$ TFvrtUtS TO FIMO OUT

Šv. Pranciškaus 
kudemikų orkestrą 
maršų. Orkestros 
muzikančių kostiumai darė di
delio įspūdžio.

Vietos klebonas kun. M. J. 
Kazėnas, atidarydamas seime
lį, pasveikino vyskupų, dr. A. 
Rakauskų, dvasiškius, dele
gatus ir visus dalyvus, ir pa
kvietė kun. J. Mišių seimelį 
vesti. Kun. J. Misįus, plačiai' 
žinomas auksaburnis

ny
pagriežė pastums veikimų Kristaus Ba

lt- žnyčios ir tautos reikaluose. 
Seimelį paįvairino dain. Ra

kauskienė, kuri lakštingalos 
balseliu padainavo net ketu
rias daineles. Visi jų maloniai 

1 klausėsi.

Seimelis pasiuntė pasveiki
nimų ir ištikimumų Šv. Tėvo 
atstovui Amerikoj A. G. Ci- 

jeognani, vietos vyskupui 11. 
užėmęs Boyle, kuris taip daug už- 

vietų, paprašė vyskupų atkal-

griežimas

bėti maldų, po kurios pakvie
stas dr. A. Rakauskas su pa
skaita tema: Petrai, tu esi uo
la, ant tos uolos pastatysiu 
Bažnyčių, kurios ir pragaro 
vartai nepergalės. Turininga, 
pamokinančia! paskaita, sutei
kė daug minčių dalyviams, ra
gino būti ištikimais katalikais 
ir gerais Lietuvos sflnais, du
kterimis.

Antru kalbėtojam buvo J. 
E. vyskupas Matulionis; nuo
širdžia kalba ragino dėtis prie 
R. K. A. Federacijos, kuri pa
naši Lietuvos Katalikų Veiki
mo Centrui: nuoširdžiai ragi
no dvasiškius netiktai bažny
čiose, bet ir prie kiekvieno 
veikimo prisidėti Bažnyčios ir 
Lietuvos reikaluose. Taipgi

jaučia ir prielankumo rodo lie 
tuviams savo vyskupijoje.

ŠV. KAZIMIERO MOKY
KLOS ŽINUTĖS

HEVUO CAPTAiu ,~rw\s tS RlLEV V.
N&B8EO euSTrtE HOOkCD HRNW 

CHiCF LieUTENfiNY, BŪT HE VVDULOU'T 
SOOEALV. HE GOTME <50 PEEV60 I

By RichardLee

-me \ypEREP»ecvrs of-the * KOOKBD 
RERL 'PRAHOS • OF-lHFGAS-

HOuSE <3Akl<S K)O OKJE OF THE MOST 
PeSPeRRTECg\MmF>L<aSm.V UkĮHJkiG...

vyskupas Matulionis, kun. Va tų, o ponios Rakauskienės dai- mikių orkestros griežimas —
šnoras ir kun. Skripkus. na ir Šv. Pranciškaus akade jų širdį ir jausmus. V.

pie vyskupų ir šio vakarėlio 
tikslų; supažindino su šio mie-

kunigus
lietuviai, taip- 

toliauiš

stelio “Burgės” ir policmo- 
nais, kurie yra 
gi svečius 
atvykusius.

Nutarta, kad Federacijos a- šv. Kazimiero choras, veda 
pskričio valdyba pasiųstų svei uias muzikės ‘Miss Margaret* 
kinimų Jubiliejiniam Ateitim-- - programų pradėjo Amerikos 
nkų kongresui ir būsimam vi- himnu, paskui padainavo ke-
so pasaulio lietuvių kongre
sui.

Priimtos protesto rezoliuci
jos prieš vokiečių užsimojimų 
pavergti Klaipėdų ir prieš le
nkus gruobonis pavergusius 
Vilnių.

lėtų lietuviškų dainelių. Po 
dainų “Father Joseph”, kuris 
gana gerai išmokęs lietuvių 
kalbos, sveikino vyskupų ir 
maloniai prašė šį-tų jo parapi- 
jonams papasakoti. Ilgu, turi
ninga kalba vyskupas papasa-

Šis Katalikų Akcijos seime- kojo Kristaus Bažnyčios padė
tis, nors pirmas čionai, bet ne- U kraštuose, kur Ji yra perse- 
vienam atidarė akis ir paaks- klojama. Jo kalba nevienam 
tino prie veikimo Kristaus Ba- ištraukė ašaras dėl
žnyčios ir Lietuvos reikaluose. 
Tokie seimeliai turėtų būti da
žniau.

Pittsburgho Žinių Red.

BRIDGEVILLE ŽINIOS

Birželio 17 d. mūsų klebo
nas išvažiavo į Šv. Vincento 
seminarijų rekolekcijoms. Grįš 
šeštadienio rytų.

Bažnytinio choro surengtas 
praeitų sekmadieni kortų lo
šimas gerai pasisekė. Parapi
jai atliks gražaus pelno. Te 
paties choro užmanymu birže
lio 29 d. valgysime parapijos 
salėje bendrų vakarienę.

Birželio 16 d. pas kun. Jur 
gutį buvo užvažiavęs J. M

yklų streiko koš
maras praslinko. Visi tikisi, 
kad iki birželio 3d d. pasiseks 
mainieriams su operatoriais 
susitarti — pasirašyti kontra
ktų ilgesniam laikui abiem pu 
.sėm priimtinom sųlygom.

Bridgevilliečiai, kurie pra
eitų sekmadienį dalyvavo Ka
talikų Federacijos surengtame 
seimelyje, Pittsburgh, Pa., grį 
žo į namus pakeltu ūpu. Gra 
žios, turiningos J. M. vysku
po Matulionio ir dr. Rakaus 
ko paskaitos paveikė jų pro

Anglių ka'O v

SU VASARA LIETUVOJ (VYKSTA:
•
1. Ateitininkų jubiliejinis kongresas:
2. Viso pasaulio lietuvių kongresas;
3. Viso pasaulio lietuvių laikraštininkų konferencija;
4. Sporto Olimpijada.
Dėl to šiemet verta važiuoti į Lietuvų. Važiuokime 

su Studentų ir Profesionalų ekskursija LIEPOS 3 D. 
“GRIPSHOLM ” laivu, arba su kitomis ekskursijomis. 
Važiuokite bile kada, hite linijos laivu.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes visų linijų visais laivais.

Taip pat išrūpina visus kelionei reikalingus doku
mentus.

Kelionės į Lietuvų reikalais kreipkitės

tiek daug
kankinių, kurie persekiojami
ir kenčia už Kristaus Bažny- 
*•cių.

Šv. Kazimiero choras vm 
padainavo keletu dainelių ir 
programų baigė Lietuvos hi- 
innu. Visi rankų plojimu reiš-

Gerkit ir Reikalaukit

i šiliuko pilnutėlė bažnyčia.
- Prieš suteiksiant Sakramentų,
, vyskupas pasakė įspūdingų kė padėkos Šv. Kazimiero cho-

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
davė vyskupui klausinių, į ku
riuos širdingai atsakinėjo. Vi
siems vaikučiams suteikė vys
kupiškų palaiminimų ir kiek
vienų apdovanojo atminties pa 
veikslėliu. Vaikučiai dėkingi 
Ekscelencijai ir žada nepami
ršti savo maldose.

pamokslų apie Šv. Dvasios do
vanas, kurias gauna tie, ku
riems suteikiamas Sutvirtini
mo Sakramentas.

Po suteikimo Sakramento ir 
palaiminimo, visi skubinosi į 
svetainę, kurioje buvo paruoš
tas programas. Prigužėjo pil
na salė žmonių, nes kiekvie

nų už malonias lietuviškas 
daineles. Klausant “Father 
Joseph”, kuris išmokęs lietu- 

j vių kalbos ir girdint daineles 
gabios choro vedėjos “Miss 
Margaret”, džiaugsmas širdį 
kuteno, kad jie taip rūpinasi 
lietuviais, kad Šv. Kazimiero 
parapijonai taip klauso savo

nas norėjo pasiklausyti vysku- Į klebono ir jį gerbia.

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

TeL YARDS MOT

Šv. Kazimiero mokyklos vai 
kučiai rengia įdomų progra
mų, kuris sykiu bus atsisvei
kinimas su J. E. vyskupu T. 
Matulioniu ir taipgi mokslo 
metų užbaiga. Vaikučiai nuo
širdžiai kviečia visus, ne tik 
šios parapijos parapijonus, 
bet ir apylinkių parapijų žmo
nes. Linksma buvo turėti niū-

Ten buvęs

COULD NOT DO HER

HOUSEWORK

J

po kankinio kalbos. Kadangi 
svetainėje huvo nemokančių 
lietuvių kalbos, tat Father Jo
seph (nes jį čionai taip vadi
na) anglų kalba paaiškino a

SUSTIPRINA NERVUS IR
PAGELBSTI JIEMS ĮGYT 

NAUJĄ SVEIKATĄ
NUGA-TONE sustiprina nervus, pa

baiso apetitu, stimuliuoja ptie nornia- 
liško veikimo virškinimo organus, už-

sų tarpe vyskupų T. Matulionį, ™mų m,leKą- lr pata,3° abeln*
o dabar jau reiks atsisveikinti. Į pP?T«A'SE p™ t^aikSlS**”“
Tndėl noniflloLkitp nruirns ’rodė ttsQS labal D«»elblngaa ploniems J.OUU1 ncpiaieisKlie piogos, ir liguistiems vyrams ir moterims. Ne
T1PK irnI tni hito nnakiitinia Praleiskit ne pamėginę NUGA-TONE.nes, gal, lUl DUS paskuunis sy- palFjdll<)da visose vaiatlnyčlodo. Gau-
km vvsknnn nanifttvti ii Išcir kita tikrą, niga-tone, nes joks Eikis vyskupų pumai) ll II lSgll- Uj, valsta> ne atneš tokių uaaekmių
kti m k'ilb-i Tai ivvk< ^pkum Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL. su JO Kainų, lai pyks sekina- __ Idealų Lluo8uotoja vldurlų 25c lr

yvrlIEN every- 
’’ tbingvou at

tempt is a burden
rlie

: is a 
Šen youf nervous and irri-

are

table—at your 
wit’s end—try 
this medicine. It 
may be just what 
you neea foreztra 

energy. Mrs. Charles L. Cadmus of
Trenton, New Jersey, says, "After 
doing just a littfe work I bad to lie 
down. My mother-in-law recom- 
mended the Vegetable Compound; I can see a wonderful change now."

ZC,

dienį,
piet.

birž. 23 d., 3 vai. po-

Danielius Adomaitis, lan
kus Catbolic Boys’ High 
School, laimėjo $5 dovanų už 
aukščiausių laipsnį savo kla
sėj. Jis yra baigęs Šv. Kazi
miero pradžios mokyklų. Lai
kome už garbę, kad mūsų mo
kiniai, išėję į kitas mokyklas, 
kelia mūsų mokyklos vardų.

60c.

DABAR

VE G ETABLE COMPOUND

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
3320 So. Halsted Street

Phone: YARds 5215 
INC.

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Vė*uloe, Automobilių,

J. E. VYSK. MATULIONIS 
VANDERGRIFTE

Birželio 11 d. J. E. vysk 
T. Matulionis aplankė šv. Ka 
zimiero parapijų ir suteikė Su
tvirtinimo Sakramentų. Baž
nyčios altoriai buvo gyvomis 
gėlėmis papuošti. Žmonių pri-

Visokios Rūšies Insurance — 
Stiklų

Ugnies. 
Ir t. t.

■■■■■■■■■■■—
JOHN P. EWALD

LOANS and INSURANCE
Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Mortgičio. arba 

apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:
840 West 33rd Street

TELEFCNZiS: YARds 2790 arba 279l

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪDAVOJIMO B-VĖS
U AKT IMU K

ATEITIS

Snv. Vai. įstaigos F. S. & L. Ine. 
Corp., tVasliiiigton, D. C. Atraustas 
Kiekvieno Žmogaus investmentaa iki 
$5,000.00.

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

..... NUAREIiederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH 
HE1.EN KUCHINSKAS

LF.AVITT STREET

Mokam dividendus 
lerį pagal uždarbį.

už kiekvieną do-

Duodam Paskolas 
Ant Morgičių

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

Jums reikalaujant 
sutaupytus 
STOJIMO

atiduodam 
pinigus. NĖRA J- 

MOKESČIŲ.

2324 SO

— Prezidentas
— Raštininkė

Tel CANAL 1678

1JL fOR Y°U"

E Ve s

Night and Morning
Dėl aklų pnvnrgiiAlų nuo ftaralėų, 
Vėjo ar Dulkių, vartokite kelis la
šu* Murinę: Palengvina nuvargu
sias akis.
Saugus kartikiams ir Suaugusiems. 
Viaosa Vaistinėse.

Wrife for Free Book MURINĘ COMPANY

cf

LIETUVIAI KATALIKAI, 

PASISKUBINKITE!

Rašykitės prie .didžiausios ir turtingiausios lie
tuvių organizacijos pasauly — Lietuvių R. K. Su
sivienijimo Amerikoj, kuris šiomis dienomis prii
ma naujus narius be įstojimo mokesties, nes veda
mas vajus, i

l’rašoina skubintis rašyti, nes vajus baigiasi 
1935 m. birželio 30 d.

Sveiki kūnu ir dvasia lietuviai ligi 50 metų am
žiaus tuoj kreipiktės į LRKSA kuopų sekretorius 
Chioagoj: Pr. Naujokas, 3334 S. Parneit str.; A. Ba
cevičius, 1850 Wabansia avė.; K. Rubinas, 10512 
Wabash avė.; O. Zaveckienė, 5932 So. LaSalle str.; 
M. Šaučiu venas, 5143 So. Paulina str.; Ig. Sakalas, 
2248 W. OermAk Rd., arba “Draugo” redakcija, 
2334 So. Oakle}’ avė.; J. Grišius, 2024 So. Ruble 
str.,- V. Paukštis, 2738 W. 47 str.; Fr. Stogiutė, 
6636 S. Talman avė.; P. Pocius, 4619 So. W«Usstr.; 
12250 So. Green str. (West Pullman); S. Keliotis, 
921 Lincoln str. Rocklord, III.; A. Sutkus, 1007 
Eighth str. Waukegan, Iii.; D. Bendorius, 1326 
Shields avė. Chicago Heights, 111.; P. Valuckas, 
1418 N. 18 avė. Melrose Park, III.; M. Vaičiūnie
nė, 1927 S. 49 avė., Cicero, III. Taip pat ir kituose 
lietuviais apgyventuose miestuose.

LRKSA turtas siekia netoli pusantro milijono 
dolerių. Gyvastį galima apdrausti ant šių sumų: 
$150, $250, $500, $750, $ 1000, $2000. LRKSA turi 
ir kitokius apdraudos skyrius: 20 Year Endowment, 
20 Year Payment Life, Endowment at age 60 .Pa
šalpos skyrius moka ligoje savaitėje $3.00, $6.00, 
$9.00, $12.00, $18.00. Vaikų skyrius irgi turi kelių 
rūšių aĮKlraudų.

Visi lietuviai katalikai turėtų būti šios organi
zacijos nariais. Tai mūsų tautinė tvirtovė. Prisira- 
šykit dabar, nereiks įstojimo mokesties mokėti.

Lietuvių R. K. Susivienijimo Amerikoje Centro 
adresas: 73 E. South str., Wilkes Barre, Pa. Centro 
pirmininko adresas: ]ū. Simutis, 2334 So. Oakley 
avė.
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MAŽŲJŲ NARIŲ REUMA
TIZMAS

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

pume randasi kelių rūšių dru
skų, pavyzdžiui: sodium urate, 
amoni jos, saletros ir dar kito
kių. Visiems yra aišku, dėl ko 
šlapumus būna sūrus.

Bet, nekuriuose atsitikimuo

ja kraujo alkalijų, kuri yra į 
būtinai reikalinga ištarpos pa-; 
laikymui. Kiti-gi mano, kud 
dėl nesveikumo nekuriu kūno 
organų kraujo reakcija pasi
keičia neutraliu ir neatlešuo- 
ja kraujagyslėse esančias rūg 
štiš, kurios verčia druskos me 
džiugus susijungti arba susi 
kristalizuoti.

Mažųjų narių reumatizmas 
prasideda palengva, net per

CHICAGOJE
TOWN OF LUKE ŽINELĖS

D K A tt O A S

I

EMIL DENEMARK Si

se iš priežasties neveiklumo, 
o gal perdaug veiklumo tūlų keliolikų mėnesių arba metų.
liaukų, pasikeičia kraujo nor- 
mališkas sudėjimas ir nepajė
gia smulkiai ištirpinti drus
kas, kurios turėtų būti beveik 
visai sunaikintos; o vienok 
chemiškai jos jungiasi su virš 
kiniam aparato sultimis su
darydamos daug mažų krisle
lių. Vietoje ištirpintos drus-

Žmogus ryte atsikelia visas 
sustyręs, rankų ir kojų nariai 
iki išsiliuosuoja būna skau
dūs, o pavakarop jaučiasi svei 
kesnis iki kito ryto. Retkar
čiais pasitaiko, kad ligonis su 
serga labai staigiai: nakties 
laiku pajunta smarkų narių 
skaudėjimų, dažniausia kojos

Birželio 13 d. įžymi mūs 
veikėja J. Razbadauskaitė šve 
ntė gimimo dienų. Giminės, 
draugai ir draugės susirinkę 
į jos namus gražiai pagerbė 
įteikta ir dovanų. Ant galo 
J. Razbadauskaitė dėkojo vi
siems už sveikinimus ir dova 
nas.

J. Razbadauskaitė visur da
lyvauja ir darbuojas. Plikiau 
so daugeliui idėjinių draugi 
ju

kos, kraujas,
kraujagyslėmis, lenvci'.ju aaĮ-j 
trius krikštolelius po visus kū- ]iuojiu Ligonio karštis pakįla, 
no audinius. Kada kraujas at- prakaituoja, viduriai užkėtėjo 
eina į rankų arlia kojų ma- jr vjsas jaučiasi sergantis. Je 
žuosius narelius, knr krauja- tamsiai rūdas šlapumas stik

le pastovėjęs per keletu valau 
dų, sutirštėja, atsiranda jame 
daug matomų druskų, kurias 
pakaitinus ant ugnies ištirp
sta ir būna nematomos .

Mažųjų narių reumatizmu 
daug yra sergančių Anglijoje 
(Vokietijoje ir J. A. Vaistyk 
se, tai yra tose valstybėse, 
kur daug vartojama riebių 

Irimu ir kur

plaukdamas jkljjj pirštų arba kitų kokį 
išnešioja aš-]liarj kuris sutinsta, paraudo-

Birželio 22 d., 5 vai. vak. 
Šv. Kryžiaus bažnyčioj įvyks 
iškilmingos vestuvės J. Ber
notaitės su V. Kavaliausku. 
Daug laimės ir pasisekimo nau 
jame gyvenime. Rap.

ĮSPŪDŽIAI IŠ MOKSLO 
METŲ UŽBAIGIMO

labai mažytės, laibios 
ten didesnieji druskos krisle, 
liai užsilaiko ir per ilgus me
tus laiko jų prisirenka laitai 
daug. Tos druskos renkasi ne 
tik nariuose, bet ir kitose kū
no dalyse, kur tik gali užsilai
kyti: širdies dangteliuose, ink 
sfuose, kraujagyslėse ir t. t.

Karia podagra, arba mažųjų 
narių reumatizmu, sergantis i valgių, tvirtų 
ligonis atsilanko pas gydyto- daugeli& dirba sėdėdami. Dau 
jų, ir paaiškinus jam, ka^lgįau serga vidutinio amžiaus 
druskos krisleliai, vadinami ivyraį, negU moterys. Nekurie 
sodium urates, randasi nariuo Į p’aveldėja iš tėvų. Daug ser- 
se ir daro skaudėjimų, tai bū-1 ga švino įšdirbystės darbiniu 
na pirmiausias klausimas, iŠ kų> tepliorių, šeimininkių ii 
kur-gi tie druskos krištole- į.
liai nariuose atsirado. Dėl toj Oydymas; Reikia gerti mi ’Galdikait6, E- Jesevičiūtė, S

PONTIAC
BUICK
CADILLAC 
LA SALLE

3848-60 OGDEN 
AVENUE

sveikinimo kalbų pasakė S.
Janušailė. Po- kalbų sekė di
plomų išdalinimas. Svečiai iš 

i Dariaus - Girėno Pusto — A- įteikė portfelį knygoms su zi-

kiniai atminčiai savo mokyto-' piknikas. Kadangi iš ryto die- 
jai seseriai Cyrilei A. Čepą-. na atrodė 
nio ir A. Venckaus rankomis

Čepiūtė ir klubo valdy-
tat ir sviete- [ ba.

įmerican Legion Pietkevičius 
Birželio IG d. Seward salėj, įr juška aukščiausį laipsnį 

mokslų, taip pat ir Povilas Du 
kauskui ir E. Jesevičiūtei.

įvyko mokslo metų užbaigi
mas. 42 mokiniai baigė Šv. 
Kryžiaus mokyklų: V. Bendi- 
kis, V. Bikus, J. Čeikauskas, 
A. ČeĮfeinis, L. Čepulis, E Bi
čiūnas, A. Kamarauskas, P. 
Kukšta, B. Markevičius, J. Na 
viekas, Pr. Stakauskas, A. Sta 
rkus, L. Tunkis, Al. Venckevi- 
čius, A. Venckus, B. Abaravi- 
čiūtė, 0. Ambrozaitė, O. Pa
naitė, S. Dainauskaitė, Pr. 
Daukšaitė, V. Dolikaitė, Ad. 
Doveikaitė, J. Gaidelytė, P.

periu. Taip pat perdėtinei sės. 
Veronikai lininių skepetaičių.

Stipendijų į šv. Kazimiero 
Akademijų gavo S. Janušaitė.

PADĖKA

Labdarių Sų-gos
Birželio 13 d. po iškilmingų ėiuoja visiems prisidėjusiems 

bažnytinių apeigų palaidotas ' prįe išvažiavimo birželio 9 d.: 
a. a. A. Biliauskas. \ elionis i Sereikienei, Pivarūnienei, Ma- 
buvo senas parapijonus. j rkovui, Vaičkienei, Martišie-

Birželio 14 d. grįžo namo nei, Ogintienei, Stugienei. 
atostogoms Vladas Ginčiaus- i Komisijoj, kuri dėjo daug 
kas, kad pailsėjęs galėtų tęst? pastangų, kad išvažiavimas pa 1

lio pradėjo plaukti iš visų 
kraštų. Užėjus lietui apie 3 T. 
publika pradėjo nerimti. Apie 
5;30 klubo pirm. F. Jakavičia

A. A. V. į atidarė progranpy. Buvo dai 
nų ir kalbų.

Klūbo vajininkai prirašė 25 
naujus narius, daugiausia pa

ku a- sidarbavo šarka. B Rutgal

Dovanų $400.00 vertės ii 
Peoples rakandų krautuvės n* 
$25.00 pinigais iš priežasties 
lietaus traukimas atidėtas 7 
d. liepoj piknike, Justice park 
darže. Kas turi nusipirkęs ti
kietų, į daržų bus įleisti dy
kai.

Koresp. J. D. Bendokaitis

Jau Galima Įsigyti Nauja

Maldaknyge Ir Pamaldų Vadovėlis
mokslų taip pat ir Povilas Du- 
žinskas.

čionai išaiškinau, kaip drus. | nerali:ka8 vandwii3 ir lnaudj , Jonušaitėj S. Kaniarauskaitė, 
kos krikštolėliai susiformuoja1,^ kal.jtallll. vandenyje. Ka S. Kukštaitė, E. Laurinavičių 
ir kaip jie įsigauna į narius.'^ dažniausiai 8eI tė, E. Ličkiūtė, E. Mažeikaitė,
Kodėl druskos nepasilieka iš- totfe kur;e da-nai J. Meškauskaitė, St. Mikutai-
tirpintos, bet susijungia, ar- ((aug y#|go vaisią ir tė, E. Kieky tė, E. Kazbadaus-
bo susikaupia i mažus krisle- geria mo|tinju8 g5rimu8)dėi kaitė, A. Salnaitė, 1. Simany-
lius, tyrinėtoji) nu..... mes -ski- r(.ikalinga |liažiaua va|gyti w tė, O. Sveikai,skaitė, E. Tata-
riasi. Vieni mano, kad krau-l sa|vk|(ls gamintU8 relytė, E. Urbaitė, L. Urbai
jagystėse iš Žanu) prisisunkia lhnua Vfe,;je jy> reikja Jau. tė, S. Vameekaitė. Išpildyti
perdaug rūgšties ir atlešuo- giau gerti vandens ir 

laikyti higenog dėsnių.
pnsi- grazus programas, kurį suruo-
Ligo- seserys mokytojos. Turini-

JUOZAPAS RIMKUS
Mirė birželio 13 d. 1935 m., 

2:15 popiet, sulaukęs pu
sės anMaus. Kilo ift Tauragės 
apskričio, Pajūrės parap. Ame
rikoje ISgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moter) Jadvygą, po tėvais Rut
kauskaitė, 3 dukteris: Helen Ir 
žentą John Gilius, A nna Ir že
ntą Walter Sklbbe, Ir Josephine 
Ir ženlą VValter Woverlus, bro
li Joną, 2 pusbrolius: Joną 
KamfTvtką ir Antaną Jankaus
ką, anūkus Juozaplną, Magde- 
leną, Edvardą, Praną Ir Joną 
Ir gimines.

Kūnas paftarvotas 1442 So. 
49th \ve.. Cicero, III. Ijaidotu- 
vės (vyks Seftladlcn), birželio 22 
d., ift narni) 8 vai. bus atlydėtas 
) Sv. Antano parapijos bažny
čia. kurioj (vyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų hus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoftlrdžlal kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tatnus-mas dalyvauti ftlo«e lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Ikuklerys, 
fccnlal, Brolis, Pusbroliai, A- 
ofikal Ir Giminės,

Tztldntuvlu direktorius A. Pe
tkus. Telefonas Cicero 2109.

niai per kaikurį laikų atsakan 
čių vaistų pavartoję, didžiu
moje pagyja, o kitiems ant 
visados pasilieka sukraipyti, 
gužuoti pirštai.

LIET. ENCIKLOPEDIJOS 
PRENUMERATORIŲ 

DĖMESIUI
Jau atspausdintas trečias 

tomas Lietuviškosios Enciklo
pedijos. Kaina amerikiečiams 
palikta ta pati kaip pirmųjų 

i tomų. Norintieji užsakyti Iii 
tomų, prašomi kreiptis žemiau 
'nurodytu adresu:

J. Kriščiūnas,

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIAI 

JUOZAPAS

EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 834-0
6340 80. KEDZIE AVĖ.

ngų kalbų pasakė gerb. klebo
nas, kun. Al.. Skripka; kitų 
įspūdingą kalbą pasakė gerb. 
kun. J. Jakaitis, M. I. C. Atsi-

901 W. 33 St., Chicago, III. |

CMIbNUOTIUCTUUIAI
7}

MHUS Ift GlftCNitf

Nuo birželio 11 iki 13 d 
mūsų bažnyčioj buvo laikomos 

ridiuiu” prie šv. Antano iš 
Paduos. Žmonės naudojosi y- 
patingomis Dievo malonėmis

Birželio 10 d. 13 skyr. luo

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turint) 

DIDĮ STIPRUMĄ bū GREITU 
ASMENIŠKŲ PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
tavo PROBLEMAS ir tava 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

Parašė

P. JURGĖLA
TURINYS; Dariaus Ir Girėno 

gyvenimo Ir veikimo apžvalga. 
Skridimas per Atlantą. Soldino 
mlftko paslaptis. Žygio atgarsiai 
pasauly. Dariaus ir Girėno nuo
pelnai aviacijai Ir mūsų tautai, 
poezija apie LITUANIKĄ. Skri
dimo rėmėjai Ir r<»n. komitetai.

384 pusi. su 86 paveikslais; 
tvirti viršeliai. KAINA 11.50. siu
nčiant pafltu 81.65.

Reikalaukite:

“DRAUGAS” 
2334 So. Oakley Av.

CHICAGO. ILL.

ši nauja maldaknygė yra nedidelė, 256 pusk, gražiai iš
leista, patogi neštis, talpina visas reikalingiausias maldas, 
litanijas ir giesmes. Pagamino Lietuvių Kunigų Draugija, pa-

\. Martišienė, Sudeikienė, Dol į subendrinimni visose lietuvių bažnyčiose Amerikoje.
. ’ . Išleido Tėvų Marijonų Vienuolija,

rsa. Valdyba i .
______________ Kaina audekliniais viršais 65c; paauksuotais kraštais 75c;

DĖL LIETAUS DOVANŲ į od*n’a^s viršeliais $1.25. Užsakymus siųsti adresu:

“DRAUGO”KNYGYNAS

vyktų, buvo: Vaznienė, Mar 
tišienė, Sriubienė, Urbonienė.

TRAUKIMAS ATIDĖTAS

Birželio 16 d., Liepos darže 
buvo Kęstučio Pašaipos klubo

2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

•« v
W v

< r.

Išdirbėjai ankštesnė* rūšies pamink
lą ir Grafauamii)

Didšlanila perniekiu dirbtuvė 
Chicagoj

( Suvirš 50 metų prityrimo 
o

Pirkit* tiesiai iš dirbtuves ir 
taupykite pinigas

o
Mes atlikome darbą daugeliui 
žymesnių Chicago* Lietuvių.

527 N, WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbimo 
visokių rūšių parniūkiu ir grab
namių.
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas. 
Veskite paminklų reikalus teisiai 
su pačiais išdirbiais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytns nuo 
dklžląju vartq

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PENSAOOLA »O11 
I1U,MONT *4Hfi

ornoet hilijbiub aaea
Alfred Rosetll, pre*. Vlnoent RoaeUl. secr.

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkos
I. F. Radžiiis
S. M. Skintas
Chas. Syrewra
1.1. Zolp
J. F. Eudeikis

3319 Lituanica Avė. 
Phone YABds 1138

3307 Litnanica Avė. 
Phon» BOUIevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 We8t 18th Street 
Phone MONroe 3377

1344 So. 50th Avė., Cicero 
Phone Cicero 294

1646 West 46th Street 
Phone BOUIevard 5203

4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YABds 1741—1742

Ladiamitz ir Suuos 2314 West 23rd Place 
Phone CANal 2515 Cicero 6927

J. Liuleridus 4092 Archer Avė. 
Phone LAFayette 3572

AMBULANCI PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
YARds 1741-1742

J. F. EUDEIKIS
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VKTINfSaNlOS
VĖL ATIDĖTAS

Vakar turėjo būti teisiamas 
adv. Waitches, bet ir vėl teis 
mas atidėtas. Mat, adv. Wait- 
ches advokatas pasisakė, kad 
dėl ligos nepajėgs tinkamai 
ginti savo klijenlo. Teisėjas, 
išklausęs advokato pasiteisini
mo, davė laiko iki pirmadie
nio pasveikti, sakydamas, kad 
pirmadienį būtinai turės įvy
kti teismas. Jei pats advoka
tas sirgs tui^s atsiųsti kų ki
tų į savo vietų'. Rap.

ŠIRDINGAS AČIŪ 
VISIEMS

Dariaus - Girėno Paminklo 
Statymo Fondo pramogų ren
gimo komisija: J. Mickeiiūnas,

ŽINIĮJ - ŽINELĖS

Visi Kviečiami į Talką
Mūsų himne pasakyta: “Iš 

praeities tavo sūnus te stip
rybę semia”. Mūsų pastaty- 

kun. Feliksas Kudirka, Mari- tas paminklas prie a. a. Tėvo

Šv. Kazimiero kapinyne il
sisi keletas Marijonų Kongre
gacijos narių. Jų tarpe d. g.

jonų Provincijolas Amerikoje, 
kuris tiek daug darbų yra nu
dirbęs Amerikos lietuvių ka
talikų visuomenės gerovei. Jo 
pasidarbavimu lietuvių kata-B. F. Simons - Simokaitis, J.

Caikauskas, J. Preibis, Rac- spauda sustiprėjo, labda 
kienė, V. Rėkus, dr. Rackus, rybės darbai išplėsti, ligoninė

— Kun. Juozas Martis, lie
tuvių klebonas mieste Milyvau- 
kee, birž. 18 d. minėjo savo 
kunigavimo 20 metų sukaktį.
Padėkos pamaldos įvyko vie
tos lietuvių bažnyčioje; šv. Mi
šias laikant pačiam solemniza- 
ntui. Į sukakties iškilmes bu
vo atvykę iš Chicagos kun. ’ skelbimus. 
Ignas Albavičius, kun. Jurgis 
Paškauskas, kun. Juozas Svir-I,
skas, Marijonų provincijolas 
kun. Jonas J. Jakaitis, M. I.
C. ir iš Kenoshos kun. Mikas 
Urbanavičius, M. I. C.

adv. A. A. Olis, J. Juraška ir 
komisijos pirm. C. P. Kai, 
šiuomi reiškia padėkų visiems 
tiems, kurie davė mums para
mų ir visokių pagalbų buvu
siuose mūsų parengimuose, 5 
d. gegužės paminklo pama
tams žemės prakasimui ir 2 
d. birželio įvykusioj geguži
nėj.

Lietuvių Spaudos Biurui ir 
laikraščiams: “Amerika”,
“Amerikos Lietuvis”, “Dar
bininkas”, “Dirva”, “Drau
gas”, “Garsas”, “Sandara”, 
“Tėvynė”, “Vienybė”, visie
ms ačiū už mūsų parengimų

pastatyta, kolegija įsteigta ir 
daug kitų kilnių darbų nudir
bta.

A. a. Feliksas savo nuopel
nais mūsų visuomenei sau ne
mirštantį paminklų pasistatė. 
Tačiau, mes būtum nedėkingi, 
jei prie mūsų mylimo veikėjo 
ir vado kapo laikino pamink
lo nepastatytume. Be abejo
nės, jis to nereikalauja. Ne
reikalauja to nė Marijonai. 
Bet, nežiūrint to, lietuvių ka
talikų visuomenė savo inicia
tyva tai turi padaryti. Jos

Felikso kapo jaunosioms kar
toms primins, kad reikia dir
bti ir gyventi Dievo garbei ir 
tautos gerovei. Tai bus aks
tinas ir įkvėpimas visiems A- 
merikos lietuviams savo dar
bais užsipelnyti atlyginimo da
nguje ir atminimo žemėje.

Pereitų metų Kolegijos Rė
mėjų 8 seime susirinkę kata
likiškų draugijų atstovai ir 
visų kolonijų veikėjai žadėjo

sigailėdami vargo ir triūso. 
Visiems tiems, kurie čia su

minėti, ir tiems, kurie, galbūt, 
dėl kokių priežasčių galėjo į 
šį sąrašų nepatekti, vardu l>a- 
riaus - Girėno Paminklo Sta
tymo Fondo parengimų komi
sijos vardu, tariu širdingų a- 
eiu!

Dariaus-Girėno Paminklo 
Fondo Komisija

Pranešimai
SVARBI ŽINIA CHO

RISTAMS

WESTSIDE. — Visi choro 
nariai prašomi šį vakarų atei- 

padirbėti tol, kol a. a. 1 ėvo į })ažnyčių giedoti devinti- 
F. Kudirkos kapų papuoš gra
žus paminklas.

Taigi, Chicagos Kolegijos

nių mišparus. Po mišparų į- 
vyks svarbi repeticija ir susi
rinkimas. Rašt.

Progress Furniture korpo
racijai ir “^fargučio” redak
cijai už skelbimus per radio;

Peoples Furniture korpora
cijai už skelbimus per radio 
ir patarnavimų savo gars;a-

— Užvakar vakare sugrįžo kalbiais iškilmių 5 d. gegu 
A. Simutienė, redaktoriaus žės;
žmona. Iš Marianapolio Kole
gijos parsivežė atostogoms sa
vo sūnų. Taip pat parvežė 
stud. B. Česnavičių. Drauge

J. F. Budriko korporacijai 
už skelbimus per radio ir sa
vo garsiakalbiais aptarnavimų 
įvykusios gegužinės 2 d. bir-

grįžo Pr. Gudas ir A. Peldžius. I želio;
Pastarasis netrukus išvažiuos J. J. Bačiūnui už atspaus

ti Bostonų, kur užims “Darbi-dinimų (dykai) 40,000 tikietų 
įlinko” administratoriaus vie- gegužinei^
tų. Visoms aukų rinkėjoms (jų 

vardai suminėti skelbime jų 
surinktų aukų) ir visiems au
kojusiems smulkesnes ir sta
mbesnes aukas paminklo sta
tymui;

— Bflsimųjį šeštadienį Chi
cagoje turėsime Lietuvių R. 
K. Susivienymo Amerikoj die
nų, Apskritys rengia piknikų 
Vytauto parke. Visi kviečia-- 
mi. Tai bus birželio 22 dienų.

— Dabar Chicagos kuniga
ms rekolekcijų dienos. Jų da
lis yra išvykę šių savaitę, o 
kiti turės būti Mundeleine bu
simąjį pirmadienį.

— Liet. Kat. Studentų Sų
jungos ekskursija, kuri iš
plaus iš Nevv Yorko liepos 3 
d., laivu “Gripsholm”, bus

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
LIBTUVI8

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

gausinga. Su ja važiuoja dr.
/.-elglino, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų kar*t). atitalao 
trumparegyste Ir toliregrat*. Priren
gia teisingai akiniua Vlauoae atsiti
kimuose egzaminavimas daromas au 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpectalS atyda atkreipiama | 
mokyklos valkua Kreivos akys atl- 
talsomoe. Valandos nuo 10 Iki S v 
NedtlloJ nuo 10 Iki 12. Dangely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos plgtau kaip pirmiau.
4713 SO. ASHLAND AVE.

Al. Račkus. Norintieji prie 
ekskursijos prisidėti, dar ga
lite suspėti.

IŠVAŽIAVIMAS PERKEL
TAS Į RiųVIEĘ

ROSELAND, ILL. — Drau
gijos Šv. Vincento a Paulo tu
rėjo įvykti piknikas Wildwood 
G rovė, bet, dėl svarbių prieža
sčių, nukeltas į kitų vietų: 
Washington Heights miškelį 
prie 107 ir May gatvių. Pikni
kas bus tų pačių dienų, bir
želio 30 d.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
dalyvauti ir paremti dr-jos rei 
kalus. Ši dr-ja, kaip žinome,

I remia ne vien savo narius, bet 
ir šios parapijos bažnyčios, tai 
pgi ir tautos, reikalus. Net iš 
priežasties šios dr-jos ir mūsų
Visų Šv. parapija įsikūrė.

Roselandietis

Phone Boulevard 7589

25 METĮI PRITYRIMO
y

Pritaikyme akinių dėl viso
kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Z/

PLATINKITE “DRAUGĄ’

CRANE

Rėmėjų apskritys rengia pra
mogų su daug gražių dovanų 
birželio 23 d., Rūtos darže, 
2329 W. 23rd PI. Pradžia 4 
vai. popiet. Taipgi sykiu mi
nės savo vardines Antanai, 
Jonai, Vladislovai, Petrai ir

dėkingumo jausmas, ir ateitis | povilai Kviečiami svečiai iš 
to reikalauja. visų kolonijų. Rengėjai.

Visiems tiems, kurie aukojo birželio gegužinėj, kaip: J. Ju- 
dovanas gegužinei (jų vardus raška, M. Marcinkus, J. Abra 
paskelbsime kitų kartų); mavičia, V. Totlis, B. Milinas,

Visiems tiems tautiečiams, J. Grinius, A. Kartelis, A. Ka- 
kurie mūsų parengimus skait-' smauskas, J. Zakauskas, G. 
lingai lankė ir tuomi prisidė- Gailius, V. Kilkus, A. Binkis, 
jo prie paminklo statymo pa- Į A. Radzino, J. Ramoška, Jo-
skubinimo;

Visiems darbininkams, ku
rie aukojo savo triūsų ir dir

nas Ramoška, A. Sakis, A. Ba- 
cevičia;

Dariaus - Girėno Posto No.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE

2 Bartkienei Zofijai
3 Damarkienei Bronislavai
13 Krisiūnas Emilijai
14 Kinkas S. A.
27 Vaivadai Kazimierui

RADIO
BUDRIKO PROGRAMAS

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AveNUK 

Platt Bldg., kamp. 18 st
2 ankitae

Pastebėkit mano iškabas 
Valandos nno 9:30 ryto iki

12 v. Popiet nno 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone OANal 0523

dainos ir rinktina muzika tei- į savo stovintį automobilį bu- 
kė daug malonumo. Priminti- vo suvažinėtas ir užmuštas, 
na, kad ketvergais Budriko Stovinčiame jo automobilyje 
programai irgi pasižymi įvai- | laukė Jo duktė P. Kumskienė 

ir keli kiti šeimynos nariai. 
Jie matė visų nelaimę.

Jaunas vaikinas, 20 m. am
žiaus, kurio automobilis su
važinėjo Nezelskį, policijos su 
laikytas.

J. Nezelskis buvo žinomo 
veikėjo ir sportininkų Al. 
iKumskio uošvis.

rumu. Jie yra leidžiami iš 
WHFC stoties, nuo 8 iki 8:45 
vakare. Pasiklausykite.

Petrai

ŽUVO J. NEZELSKIS AU
TOMOBILIO NELAIMĖJE
Vakar popiet, 95-oje gatvė

je, prie Fairfield gat., auto
mobilio suvažinėtas ir užmuš 
tas -senas Roselando biznio 
rius, safiunininkas, J. Nezel
skis.

Nelaimė atsitiko, kuomet J.

REIKALINGA
REIKALINGAS VYRAS 

ANT ŪKĖS
Už 100 mailių nuo Chicagos. 

Savininkų galite matyti bile
Nezelskis buvo išlipęs iš sa- kada.
vo automobilio ir buvo per
ėjęs skersai gatvę nusipirkti 
daržovių. Grįždamas atgal

Atsišaukite tuojau. 
3935 Archer Ave., 

Cbicago, Tll.

CLASSIFIED
AUTOMOBILE8 AlTOMOBn.ES

EMIL DENEMARK INC.
—Vartotų Karų Bargenai------

GAUTI MAINAIS ANT NAUJŲ BUICK IR 
PONTIAC KARŲ

Pereitų sekmadienį huo 5 
iki 5:30 popiet teko gėrėtis

bo Vienoki ar kitokį darbą 5 271, kurio nariai uoliai dirba I™ikiu Budriko krautuvės ra-
d. gegužės iškilmėse ar 2 d. paminklo statymo reikale, ne-

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

dio programų iš WAAF ra
dio stoties. Gražios liaudies 1

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso Phone 

PROspeet 1038
Ree. end Office 

3358 So. Leavltt St, 
OANal 0704

Valandos: Nno 1-5 Ir 7-3 kasdieną. 
Rei. Ir Ofiso Tel. — BOUIevard 6031

DR I I KDWtRsi(AS ZALESKAIHli Ji Ji gydytoja ir chirurgė
PHYSICIAN and SURGEON

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

3 to 4 and 7 to • P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Ave.
Ofiso Valandos 

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 Iki S vak. 
Nedėliomis pagal sutari)

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų tel. PROspeet 1830

Tel. BOUIevard 7043

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 8 Iki S vakare 
Šaradoj pagal sutarti

Ofiso TaL: PROapect 8376 
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lletnvli Gydytojas ir Chirurgai 

2500 W. 63rd St
Oftao vai.: S Iki 4 Ir 8:36 Iki 8:30 
Seredomis Ir nedlllomls pagal sutari) 
Rez. 3618 W. Mth St. Pagal sutari).

GYDYTOJA Ir CHIRURGE
1720 West 47th Street

Tel. Oftao BOUlerard MII 
sa. VIOtory 8848

-14

............................. 8825
........................ 3825

............................ 3825

............................ 8795

............. 3745

............................ 8745

............................ 8695
BUTCK '34, 5 Sedan, Trunk” .............................................. ................
BUICK '33, 5 Sedan 67, kaip naujas ..................   3685
CADILLAC '31, 7 Sedah, 6 drat. ratai ........................................ S«»*>
BUTCK '34, 5 Sedan. tobulas karas ............................................ $675
FORD '35, 5 Sedan DeLuxe ..................................................... Specialiai
PONTIAC '34. 5 Sedan De Luxe ..................................................... 8595
BUICK '33. 5 Sedan 57, pirmos rūšies............................................ 3595
CADILLAC '31, 5 Sedan. 6 drat ratai .......................................... 3495
LA SALLE '31. 5 Sf>dan, labai puikus .......................................... 3445
CADILI.AC '30. 5 Sedanette. Fle-?twood ........................................ 3395
PTERCE '30. 5 Phaeton, Pilkas. Tobulas ................................... $395
PACKARD '31. 7 Sedan, Custom Bullt ...................................... $395
LA SALLE '31, 5 Coupe, geram stovy ......................................... 3345
BUICK '30. 5 Sedan 67. O K .......................................................... $325
CHRYSLER '31. 2 Conv. Coupe. Run'ble seat ..................... $295
LINCOLN '30. 5 Sedan, labai puikus karas ............................... $295
PACKARD '30. 5 Sedan. Light 8..................................................... 3295
l’ACKARD '30, 2 Conv. Coupe. Gražus ........................................ $295
CADILLAC '30. 7 Sedan, geram stovy ........................................ 8295
BUICK '30, 5 Sedan 61, Svarus ..................................................... $225
CHEVROLET '31. 2 Coupe, 6 drat. ratai ............................... $225
CHRYSLER '29, 7 Sedan, 6 drat. ratai .................................... $195
FORD '31. 2 Coupe, geroj tvarkoj ............................................ 8195
GRAHAM '32. 5 Sedan, bargenas .............................................. $195
LA SALI.E '29, 5 Sedan, žema kaina ................................................. $195
CADILLAC '28, 5 Coupe, geram stovy............................................. $195
OAKLAND '30. 5 Sedan, gražiam stovy ...................................... $175
PACKARD ’28. 7 Sedan, Light 8................................................. $175
FORD '30, 5 Sedan, pigiai ............................................................ .. 8145
CADILLAC '28, 5 Sedan, bargenas ......................................................8125
CADILLAC '28, 7 Sedan. sugauklte .................................................. 8125
NASH '29, 5 Sedan, žema kaina ............................................ ” $125
BUTCK '28, 5 Brougham, eina O. K....................................... $ 95
2JJTCK '28, 5 Sėdau, žemai apkalnuotas .......................... " $ 05
ESSEX '29. 5 Sedan. bargenas ............................. 8 85
BUTCK '27. 5 Sedan. pigiai ............................... ..... ".............. 8 85
BT TCK '27. 5 Sedan, kalnuotas parduot ............ " 1 Ml

’ '29. 5 Sedan ........................................$38

CADILLAC '32. 5 Sedan. 6 drat. ratai ----
BUTCK '35, 5 Sedan. Trunk, garant...........
BUTCK '34, 5 Sedan 57, kaip naujas ..
BUICK *35. 5 Sedan. garant.........................
CADILLAC '30. 7 Sedan. V-16, Tobulas 
PONTTAC '35. 5 Sedan. DeLuxe modelis 
PONTTAC '35. 6 Sedan. 6 cyllnd.

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WtNSIUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare
Bes. 2136 W. 24th St.

Tel. OANal 0403

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

4142 ARCHER AVE.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 6-8 vai. vak. 

Restdencljos Ofisas: 3666 W. 69th St.
Valandoa: 10-12 Ir 8-3 vai. vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutari)

Tel. CANai 0357
Rea. PROspeet 8658

DR. P. Z. ZALATORIS
GTDTTOJA8 Ir CHIRURGAS 

1831 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8800 80. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto Iki 2 popiet 
3 Iki S v. vakaro

Tel CANai 4122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.) 

balandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutart)

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėliomis pagal sutart) 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ave.
Telefonas REPublic 7868

dr. t dundulis
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VTRginla 0036

Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutari.)

DR. J. E SIEDUNSKIS
Gydytojas tr Chirurgas

DR; V. E SIEDLINSKIS
Dentlstaa 

Gas X-Ray
4143 ARCHER AVE., Oor. Franrlsco 
Tel. Office Laf. 3488; rea Vlrg. 8689

i

DR. A. J. BERTASH
Oftao vai. nuo 1-3; nao 3:30-3:38

756 West S5th Street

ĮVAIRUS) DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OTOAa

4729 Bo. Aabland Avo.
____B lubos
CHICAGO, ILL

onao VALANDOS:
Nuo 18 Iki 13 vai. ryta, nuo S Iki 4 

vai. po platų Ir nuo 7 Iki 1:38 vai
vakaro. Nedėliomis nuo 18 Iki 11 

valandai dienų 
Telefonas MTOway 8888

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAI Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVE. 
TsL YARda 0884

Valandoa:
Nno 18-13 v. ryto; 3-3 Ir 7-3 Y. Y. 
Nadėldlanlals nno 18 Iki 18 dtoaa

STUDEBAKER

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT... CICERO. ILL 
Utar., Ketv., Ir P8tn. 16—9 vai. 

2147 80. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned., Sered. Ir Subat. 2—9 vai.

Office Tai. HEMlock 4848 
Res. Tel. GROvehill 0617

6924 S. TALMAN AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Nedėliomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 6793 
Naktimis Tel. CANai 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47tb Street 
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal sutari)

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAIS 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro

Seredomis ir nedėliomis pagal 
sutari)

Tel. LAFayette 3051

- DR, A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas 

OFISAS IR REZ.
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 ntals — 1 
Iki 3 popiet — 6 iki 8:80 vakara 
Nedėliomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

Jūsų dabartinis karas priimamas už rankpinigius, 
balansą lengvais išmokėjimais

3860 Ogden Ave. - Chicago 
Cravvford 410O

LIETUVIAI ADVOKATAI:

Telephone BOUIevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS Ir PATARĖJAS 

4631 SO. A8HLAND AVE.
Res. 6515 8. Rockwel1 St.

Phone REPublic 9728 CHICAOO

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan Rtate Bank narna)
Valandoa kasdien nno 9 Iki 6 
Panedėlto, Seredoa tr Pėtnyčlos 

vakarais 6 Uri 9 
Telefonas OANal 1178

NAMAI: 6459 S. Rockwdl St.
Telefonas REPnbMo 8800

Res. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Snite 1009 — FRAnklin 6990 
188 W. Randolph St.

Chicago

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant Jūsų morgl- 

č1ų. bonų. algos Ir namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
člna, bonus, namus, ūkės Ir blsnlus. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
šas Notaras.

' J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenue

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - STUNGIAM
PINIGUS Į LTETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRĄ

Reikalaujam 100 namų už 
cash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąuette Park.

2608 WEST 47th STREET 
Tel. LAFayette 1083

AlTOMOBn.ES

