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Pats kruvinojo šeštadienio
sukėlėjas vos nežuvo

Cliicagoj iškeltas viešumon
BERLYNAS, liepos 6. — !

Hitlerio vyriausybė nepaduo-Į

da viešumon, kiek žmonių nu- i

ATSISAKĖ HITLERIŠKAI
SALIUTUOTI

ringui vadovaujant.

FRANCISCO, Cal.,

įlinkai,

LEIPCIGAS, Vokietija, lie
pos 6. — lš vyriausiojo vokieteismo pašalintas advoka-

Iš privačių šaltinių sužino-Į tas dr. Oustav Melzer, nes jis

patsai

majoras,

liet

----- ---------

spimsc dPnni

VIENA, Austrija, liepos 6.
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rakietas numirėlius laidojant, liepos (i. — Planuojama pa- — Žiniomis iš Municho ir kitų
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; Sis rakietas ilgi laikų vyksta, skelbti čia generalinį streikų. Vokietijos centrų, smoginink-ų
Apie tai žinojo miesto valdi-J Vyksta pasitarimai.
tarpe organizuojamas revan

žudyta kruvinąjį šeštadienį ir
ant rytojaus Hitleriui ir Goe- į

SAN

;

L'etuvių studentų seimas gerai

| Cisco mieste dokai isESNis kraujo liejimas

mirėlių laidojimu

MARIANAPOLIN SUPLŪDO 10,000
ŽMONIŲ

šas (pagieža) Hitleriui už smo

Liepos mėn. pirmomis die- buvo
iškilmingos pamaldos,
Hitle

per laikraščius nebuvo prane- • SAN FRANCISCO, lūpos
įlomis rytiniuose lietuvių kolo- kurias laikė kun. J. Ambotas,
rio
nužudytas
vyriausias
smo

san,a|G. — Vakar vėlai vakarų į vienijų centruose Ituvo visa eilė kun. .J. Švagždžiui ir kuip S.
Iš apskrities lavoninės mi-' tos dokus prisiųsta valstyliės giu i tiku vadas Boehmas turė lietuvių dienų su gražiausio- įKneižiui asistuojant. Pamokr.usiųjų lavonai pavedami pa- kariuomenė malšinti su poli- jo daug bičiulių tarp sinogi- mis iškilmėmis.
slų pasakė kun. Vaitekūnas.
gininkų vadų žudynių.

ma, kad Muniche nužudyta 122 ataisakė hitleriškai saliutuoti > i inktiniems grabininkams. Šie,cįja įsikariavusius streikuojan j ninku. Dabar šie nusprendė
žmonės, Breslau — 50, Drez-'^us teis5jams teismo salėn. j už laidojimų ima didelius pi-^jus dokų darbininkus. Ouber Hitleriui ir Prūsijos premje-
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Teisėjai dukart reikalavo, nigus, bet numirėlių lavonus natoriaus įsakymu sumobili- rui Goeringui gerai atsimokė
••
.
'giedojo
muz. J. Čižauskas iš
dene — 4 ir Stuttgarte — 1, o
bes lietuviu parapijų
chorų
'
ti.
!
kad
jis
padarytų
Hitlerio
saįsuka
į
kokius
skarmalus,
arba
1
zu
.,ta
9
OOO
kareiviu
, .
*
p>
•
• •
Detroito,
B-lyne ir apylinkėse -apie|liub/_Pank08y;ttk5|ilw Ad. fuvyni<)ia į popieri, užkala ,ai,
‘
.
damų švente. Žinomu susirin<•
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So. Nužudytųjų skaičius di- Į vokatas neklausė. Teisėjai nu-1 visa papraston dėžėn ir užka-1
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‘
(tarną <hikų apylinkėse vvko lapeliai, kuriuose Hitleris va- gramų pradėjo /chorų sųjunr
chorai atskirai ir jungtinis
riaušės ir policija neturėjo
...
...
gos pirm. «J.,Pranckietis.‘ va-1
.i »
y
dinamas ne tik smogininkų
choras, kuriam gabiai vadova
pajėgų riaušininkų sutvarkydovavo kun.
J. Simonaitis.
BRESLAU, Vokietija, lie
organizacijos išdaviku, bet sta
vo komp. A. Aleksis, WaterKalbėjo Linden miesto majo
mui.
čiai žmogžudžiu. Ir komuni- j
pos 6. — Pats kancleris Hitle
hurio vargonininkas. Chorų
Viskas greitai pasikeitė at
ras ir L. Šimutis. Dainavo
ris kruvinąjį šeštadienį vos
štai
skleidžia atsišaukimus i
dainavimas padarė gilaus įspū
vykus kariuoifienei, kuri grei
jungtinis choras, susidedąs iš
nežuvo, kada Municho priemie
prieš Hitlerį.
džio. Be to, buvo visokių spor
tai numalšint riaušes ir užė
Newarko, Elizabetbo, Patersosty jis su savo palydovais are
Toliau iš Municho praneša no, Jersev Citv ir Harrisono to dalių, kurie sukėlė daug en
mė atitinkamas pozicijas visu
štavo smogininkų vadų BoehKetvirtasis laipsnis, arba
Ilgai
planuota ir atydžiai
.
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tuziazmo. BuVo atvykę keli
».
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'«pie'6-mylw«rap,«emu frantu, ma, kad Hitleris ir Goeriugas chorų. Vadovavo komp. J. Ži
mų ir Breslau policijos virsi- organizuota Katalikų Bažnv- žingsnis, bus padarytas rugse- _*
. . *
7
lakūnai, kurie savo lėktuvais
Šie dokai yfa .valstybės žinv- gyvena baimėje ir pastarasis levičius. Dainavo gražiai, ga
ninkų Heinesų. Šis pastarasis i čios kampanija prieš nepado- jo mėn. pradžių, atsidarius ka . .
.
tj
* *
darė visokius triksus. Vienfcs
reikalauja, kad <iar daugiau lingai.
boję.
puolėsi su revolveriu prieš rias filmas prasidės šį sekma- talikų mokykloms. Kampanišoko su parašutii, atkreipda
Vakar vakarų riaušės buvo | būtų “valoma” smogininkų
Studentų katalikų organiza
Hitlerį. Kanclerio vienas pa-jdienį visose Chicagos arkivy- jon prieš nepadorias filmas
mas minios dėmesį.
tikrai kruviniausios? 2 asme organizacija. Sako, apie 100 cijos seimas buvo liepos 2 ir
lydovų tuo momentu peršovė I skupijos 256 bažnyčiose.
bus suorganizuoti visi moki
nys žuvo ir daugiau kaip 70 iki 150 žemesniųjų vadų turi 3 dd., Thompsone, Dalyvavo
Visai programai vadovavo
Heinesų.
Jo Eminencijai Kardinolui niai.
kitų sužeista. Tarp šių. pasta būt suimta ir sušaudyta.
apie- 100 atstovų. Padaryta kun. J. Strakauskas. Kalbė
Kaip vyrai, taip moterys,
Mundelein vadovaujant, kam
s
,• ,
rųjų yra pašautų ir sunkiai
Hitleris kol kas šiam Goer- visa eilė gražių nutarimų, su jo kun. J. J. Jakaitis, M.I.C.,
panija nustatyta keturiais kitų jaunimas ir vaikai bus įim
sužeistų.
ingo nurodymui yra priešių- ( ruošta gražus koncertas ir šo adv. Mileris, L. Šimutis, dr.
paskui kitus sekančiais laip ti Padorumo legionam
Portlande, Ore., taip pat gas. .Hitleris nori, kad smogi kiai. Valdyboje pasiliko be Gundžius ir svečias Lš Lietu
sniais. Pirmiausia, Padorumo
Padorumo legionan gali įsto
įvyko streikininkų riaušės. Sa ninkų organizacijoje grįžtų ra veik visi tie patys. Garbės pir vos prof. B, ‘Vitkus. Iškilmė
legiono
organizacijon
bus ti kiekvienas arkivyskupijoje,
koma, tenai viena policija ap mybė, kad pati visuomenė už ' nrininku pakviestas L. Šimu se dalyvavo daug-kunigų, pa
įtraukta apie 100,000 vyrų — nežiūrint kas kokio tikėjimo.
KALNAS.
Birželio 7 d.
> . ‘'
sauliečių profesionalų. Buvo
mirštų, jo įvykdytas šeštadie tis.
ryto Respublikos PrezHento
ir Švenčiausiojo Jau tūkstančiai kitų denomi sidirbusi su riaušininkais.
Liepos 4 d. Naujosios An ir kan. įF. Kemėšis.
nio skerdynes. Bet taip nėra.
Vardo draugijos narių. Jie nacijų žmonių įstojo legionan.
įsakymu vyriausio štabo vir
Tų pačių dienų, liepos 4,
Krašte plinta teroras ir lau glijos lietuvių diena praėjo
visi pasižadės nelankyti ro Illinoiso
Budėjimo sųjunga
šininku buvo paskirtas karo
didžiausiu pasisekimu. Į Ma-ibuvo lietuvių dienos Brooklyn,
kiama naujų kruvinų įvykių.
domų filmų, kurios yra nepa- taip pat prisideda prie šios
mokyklos viršininkas gen. lt
Nužudytųjų šalininkai nenu- rianapolį
suvažiavo
apie i N. Y. ir. Wilkes Barre, Pa.,
Jael™. Vakar dienos Respul. do.rioa ir Prie“"K«s krikščio- kampanijos ir ji daugiausia
10,(KM) žmonių iš visos Naujo-! kurios taip pat sutraukė tūkrims.
niškam moralumui. Be to, jie tarp protestantų skleidžia pa
likos prezidento aktu gen. lt.
Vokietijos reguliarės kariuo sios Anglijos daliuj 4lš ryto stantines žmohių minias.
darbuosis i Padorumo legionų sižadėjimo lapelius.
(
RAGINE, Wis., liepos G.—
Jackus vyr. štabo viršininko
v
__ ______________ -______ . * v
patraukti kuo daugiausia nau
Ši kampanija Chieagoj vvks į H ori irk Malted Milk Corpora- menės vadai generolai reika
pareigose patvirtintas. Ry
jų narių.
neribotų laikų.
Jai aktiviai Įtion i^aigoje streikuoja dar- lauja, kad būtų panaikintos
šium su gen.Ot. Jackaus vyr.
Šį sekmadienį visose arkivy vadovaus Jo Eksc. vvskupas j hini"kai- Streikininkai su dau pusmilitarinės organizacijos štabo viršininko pareigose pa
skupijos bažnyčiose per visas B. J. Sheil ir gerb. kun. E. G. j *f'liu savo talkininM ^andien smogininkų, Goeringo juodo
tvirtinimu padaryta ir kitų ka
/
_______ -L.
sios policijos (husarų) ir Hit
Mišias prieš sumų tikintieji Dineen, Šv. Ignacijaus bažny- iPuo^ iata*KUriuomenės vadovybėje pakeiti
LONDONAS, liepos 6. —
lerio sargybos.
bus paraginti pasirašyti pasi
mų. Karo mokyklos viršinin
čios rektorius, kurs yra krašto.
Sužeista 3 policmonai ir o
žadėjimus įstoti legionan ir katalikų kunigų komiteto or-Į ofiso darbininkai - 1 vyras
Anglijos vyriausybė paskelbė,
ku vakar dieno* Respublikos
Vienos laikraščio Telegraf
IŠRINKTA NAUJA
prezidento aktu yra paekirtaū pasi'tarbu"ti' kad «au,i ift ganizuoti legionų narys.
iir 4 moterys. Areštuotas vie-j korespondentas iš Municho te kad Anglija nusistato pasilik
VALDYBA

CHICAGO BRUZDA PRIEŠ

NEPADORIAS FILMAS

PASKYmMAI LIETUVOS
KARIUOMENdE

RAGINE STREIKAS,
8 SUŽEISTA

ANGLIJA PRIEŠ SAUGU- ŠV. KAZIMIERO SESERŲ
.. MOPAHĄ
KONGREGACIJOS
. KAPITULA

gen. šlaito pulk. Černius. Gen J k,t,) arkivyskupijos vyrų to
itas komunistas, riaušių insti- • lefonuoja, kad pradėjus kruvi- ti pusiau izoliavimo pozicijo
Vakar vakarų ŠvC. Vardo
Liepos mėn. 2 d. prasidėjo
šini.,, valdybos virffinku pa- k,us >'at '>araSus
8pkmn
nuoju šeštadieniu Vokietijoje je ir nieku būdu neprisidės
gatorins.
draugijos
apie
300
skyrių
preskirtas gen. štabo pulk. Raštiliopoa «*». 15 d- Jo
-I
..............................
.
staiga dingę šimtai advokatų, prie jokių valstybių sąjungų, Šv. Kazimiero seserų kongre
kis. Idilinis geru štabo vir-'.Eminencija numato, kad per a.denta. turčjo susmuktu,, tr

šiniokss gen. Itn. Gerulaitis P,nn»» Bavai,ę '>'“lorumo

paskirtas karo attache į Pary
žių. Ousarų pulko vadu birželio 7 d. vyr. štabo viršinin

. knnl«ams vadovaujant, pa,.are

gionan įstos ne mažinu kaip galutinus planus kampanijos
200,000 vyrų. Chicagos arki- J pradžiai šį sekmadienį (ryto

vyskupijoj yra daugiau kaip

HAVANOJ SPROGDINA
MOS BOMROS

-iaua dienų)

HAVANA, Kuba, liepos 6.
ko pareigas tuo metu einųs
Antrasis šios kampanijos goj turės tarybų, kuri infor — Čia nauja slapta organiza
gen. lt n. Jackus buvo paskyręs
laipsnis, tai bus moterų orga muos legiono narius, kokios cija pradėjo sprogdinti Immgen. štai*! pulk. Valušį. Res
vienas milijonas katalikų.

publikos prezidentas vakar die

nos aktu šį paskyrimų patvir

nizavimas.

ims

Šiuo darbu užsi

Katalikių

Moterų tary

Chiea

filmos yra geros, o kokios ne-j bris. Per naktį po kelias bom

padorios.

moterų klubas arkivyskupijo

oTaI

stolių padaro.

Trečiasis žingsnis, tai pa

CHICAGO

IR

KES. — Šiandien

generalinio

riaus J. Indrišiūno atsistaty

Lake ir Western gat. skers
katalikų dinimo prašymas nępatenkinAPYLIN jaunimo suorganizavimas. Šio las. .Julius lndrišiūnas pakvie gatvy šankiai pašautas policgiedra ir darbo imsis Katalikų Jaunuo stas ir tolinu eiti šias parei inonas Bobosky, kurs sulaikė
IVris vyrus automobily.
gas.
lių organizacija.

ikiau vasarų

viso

Dalis jų iš- •

žudvta, bet dalis, matyt, pasi-1

slėpė, kad Išvengus skerdynių. | patenkinta

--------------- -------- -

veikiančiais

I

kapitula.

rinkimų rezultatai Be

į vai- )kanti. Opnpral(; _ motina Ma.

Iriais paktais ir jų daugiau ne-i

ŠVEICARIJOS ATSTOVAS i reikalinga.
KOMUNISTŲ
PROTESTUOJA
BERLYNAS, liepos 6. —

generalinė

Dalyvauja 43 kapitularės. Val-

Anglijos ^v««u»jiue
vyriausybė sakosi

ria; patarėjos: sesuo M. Jnozefa, sesuo M. Rita, sesuo M.

RIAUŠES

komunistai

Scholastica, sesuo M. Justina;

sekretorė:

AMSTERDAMAS, Olandija, liepos 6. — Miesto . daly1

Policija ir kariuomenė stro Vokietijos vyriausybė neįleidžia kraštan Šveicarijos lai Hordaan
sekreto piai ieško bombininkų.

KAUNAS. — Finansų mini
sterijos

je-

žymiųjų asmenų.

gacijos

arba saugumo pakto.

bas susprogdina ir dang nuo

ba, kuriai priklauso kiekvienas

tino.

vėsiau.

Padorumo legionas

politikų, laikraštininkų ir kitų

sesuo M. Elena;

ekonomė: sesuo M. Ludvina.

Sveikiname ir linkime Šv.

sukėlė Kazimiero seserų kongregaci-

kraščių. Dėl to ir pats Šveica riaušes, pasikvietė talkon lie- jos naujai valdybai Dievo pa
rijos atstovas negali gauti sa darkius. Pradėjo pulti ir plėš- laimos ir seserų

palankumo

vo krašto laikraščių. Jis įda ti parduotuves ir privačius sėkmingai vadovauti šios kil
vė protestų vokiečių vyriausy namus. Policija daug dirbojnios kongregacijos darbams,
ligi riaušes numalšino.
I
■ •
bei.

AS

o
tikrojo darbo ir gelbėti prezidentui vykdyti
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“Ikišiol kai kurie darbdaviai samdė sau

MWB«r»(a: Metama — $7.#«; Pusei metų — $<-At.
pl> — .lio.

darbininkus

lyg koki nesukalbami viešpa

■ksiblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams lr ko res po t ilsu tarus raitų negrą-

čiai (masters) ir jiems mokėjo tik tokį at

Kka, Jei patrako m s tai padaryti lr usprtslundlama tam
Ofcatni pešto lenkių.
Redaktorius priima — nuo !!:•» iki
vai.

lyginimų, koks tinkamas vien gizeliams. Kai

lygiai,

VII Sekmadienis Po Sekminin

atstatymo darbą. Tai darant turi būt griež
tai laikomasi nustatytų taisyklių ir tvarkos.

Ttetn* kasdien. iSskyrue sekmad lenta*
FlU-.N' M KRATOS KAINA: ]. Amerikos VaUtybflse:

Šeštadienis, liepos 7 d., 1934
kytojams. Iš tos baisios ištur

ėjai neguli išduoti vynuogių, mes, čiu aiškiai suprantama,

nė usnys išduoti fygų.'O jei kad medį reiškia patsai žmožalčiui. Tačiau, tikrumoje jie’>ra klausimas apie jų elgesį.1 gris. Ir jis gali būti smerktas

EVANGELIJA IMTA IS
MATO VII, 15- 21
_________

kaip dygliuoti erškė-

turi blogų intencijų. Ir viduitai doroviškai negalimas, o jei amžinųjai Ugnei.

!jc jįe yra plėšrieji vilkai. Jų >',u klausimas apie jų tikėji-1

“Ne kiekvienas, kurs man

Anuo metu Viešpats Jėzus ’ troškimas ir pasiryžimai yralll;b
neimanoniassako.
Viešpatie, Viešpatie!
kurie darbdaviai atitraukdavo iš darbininkų tarė savo mokytiniams: “Sau-'iš jūsų širdžių išrauti visa ti-l
“TaiP’ kiekvienas geras me įeis į Dangaus karalystę, bet
vaisių, blogas kas daro valią mano Tėvo, eatlyginimo sumas, būk reikalingas kaž ko- , gokitės netikrų pranašų, kuine kėjimą ir atimti Dievo baimę,! dis duoda
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kiems “naudingiems” projektams. Kai kurie
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įsakydavo darbininkams darbo laikrod

žiuose pažymėti darbo valandų pabaigų ir

ateina pas jus avių rūbuose,I išnaikinti Dievo malonę ir priel^ medls duoda blogų vaisių ” >nčio Danguje. įeis į Dan
viduje gi yra plėšrieji vilkai t ei i ngumų. Jie yra vyliugiai Tai ym palyginimas, per kurį gaus karalystę ’. Tikėjimas ir
plėšri, gundytojai, lyg “ jūsųl «ulitno »»kyti, kad kiekvienas! maldingi troškiniai nėra ūžte-

(Mat. VII, 15). Žodis prana-'

liepdavo jiems paskiau grįžti ir slapta dirbti šas, čia vartojamas, reiškia priešininkas 'velnias,' kurs ap. j pavyzdingas žmogus arba gerklini žmogaus išganymui. Pats
____......______ ._____________ , link eina, kaip kriokiąs liū-1'“8 '““kytojas nuveikia gen, šėtonas tiki ir dreba. Mūsų tį
įvairius darbus.
mokytojų, kurs yra Dievo sių“Krašto administracija seka tuos darbi stas žmones mokyti. Sekma- tmį, ieškodamas, kų piurytuj ''»rb,l- '"‘'“""'''l tikėjam, arjiėjunns turi būti gyvas. Mes

"DBAŪGAS” 2334 S. Oakley Ave, Chioago

ninkų išnaudotojus. Jei jie nepaliaus su tais J dienio evangelijoje minimi ne-! jam priešinkitės tvirti tikėji-j dorovę, o blogas žmogus ar, turime taip sutaikinti savo
darbais, bus patraukti atsakomybėn ir nu tikri pranašai reiškia apgau- mu, žinodami, kad tie patys mokytojas nuveikia blogų da-j gyveninių, kad gyventume, vv
i bų, kurie yra kenksmingi ii kdydami Dievo valių ir užlaibausti”.
lingus
mokytojus, eretikus, kentėjimaį atsitinka jūsų bro
tikėjimui ir dorovei.
kydanii visus Dievo įsakymus.
Tos rūšies pranešimui labai užgavo did klaidingų ir bedieviškų moks- liams,
esantiems pasaulyje”
‘‘Geras medis negali duoti Jei mes trokštame gauti Danžiųjų spaudų. Jai pasirodė nepaprastas daik lų dėstytojus ar skelbėjus, ku-Į (I Petr. Y, 8-9). Tat, reikia
BEPIG JIEMS KRITIKUOTI
blogų
vaisiu, nė blogas medis gaus karalystę, turime vvkdytas, jei krašto vyriausybė daugiau rūpinasi rie prisidengę svarbia pasiun-i saugotis tų netikrų pranašų
negali duoti gerų vaisių”. Ką ti visus Dievo įsakymus. Ne
darbininkais, o mažiau turtuoliais.
tiuybe, kurios visiškai neturi, ir mokytojų, kurie yra plėšAtsimename, kaip didžioji spauda €biNaujosios santvarkos priešai neturi no- o žmones suvedžioja ir klaidi- rieji vilkai ir nori iš jūsų iš- gi reiškia veiksmažodis n e - kiekvienas, kurs šaukia: “Vitcagoj atakavo Illinoiso gubernatorių Hornerį
g a 1 i ? Eikime prie pavyz- špitie, Viešpatie!” įeis į Daro pritarti, arba gelbėti prezidentui Roosc- na. J tų netikrų pranašų tar-j vogti amžinųjį gyvenimų
iri
dėjusį pastangų, kad legislatūra pravestų val
Pavyzdingas ir geras ilgaus karalystę, reiškia, kad
veltui. Per spaudų, radijų ir prakalbomis jie pų, reikia įimti ir pasaulinę' pražudyti nemirtingųjų jūsų džių.
stybinį įstatymų NRA kodams vykdyti Ji
žmogus, tvarkingai gy vendą-į ne vien per tikėjimų, ar tikė
ne tik kritikuoja, bet stačiai atakuoja nau dvasių, kuri yra priešinga Die! 'ielų.
gazdino žmones autokratizmu, diktatui a ir
mas, negalį blogų darbų nu- jimo viešų išpažinimų vien žo
josios santvarkos programų. Ir tolydžio jie vui; čia taip pat įskaitomi iri
kitais baubais. Ragino, kad siųstų energingus
Jūs
pažinsite
juos
ant
jų! veikti, o blogas žmogus, nedo- džiais, gulėsime sųžiningai už
nepasako, ką jie būtų darę patekę į krašto atskalūnai ir bedieviai, bloprotestus savo atstovams legislatūroje. Sakė, yyriiiuBybės viršūnes, kada ekonominis kri- gos knygos ir bedieviškoji lai-l vabi»' Argi kas r4nto vy"u0 roviškui gyvendamas, negali laikyti Dievo valių ir pildyti
kad iž 48 valstybių vos kelios paklausė “įsa
;erų darbų nuveikti. Taigi, iš Jo įsakymus. Teisingasis žmo
zis skaudžiai buvo prislėgęs visų kraštų.
svainaųiška spauda. Katalika ges nuo erškėčio, ar f y gas nuo
kymo” iš \Vasliingtono, kad NRA adminis
usnių?” Kų gi.reiškia tie jų paties principo ar pagrindo, gus turi pratintis gerų darbų
Nieko neveikiant krašto atstatyme bepig ms reikia saugotis tokių žali
tracijai gelbėtų kodų vykdymų.
vaisiai r Kaip turime pažinti geras žmogus nuveikia gerų j atlikti ir tuo parodyti, kad ja
kritikuoti veikiančiuosius. Jie mato, kad at ngi! ar pragaištingų gaivalų ir
Nežiūrint tų atakų, gubernatoriui pavy
tuos netikrus pranašus arba darbų, o nedorus žmogus nu Į nie yra ir Dievo malonė ir
statymas sėkmingai vyksta be jų atsiklausy- dorove ar tikėjimų puldančios
ko legislatiįios atstovus suregimentuoti
ir
mokytojus? Tie jų vaisiai yra veikia blogų darbų. Iš to sc Į Dievo baimė ir Dievo meile,
mo ir krašto dėkingumas teks ne jiems. Tad spaudos. Jėzus Kristus, moki
pravestas įstatymas.
dvejopos rūšies: 1) jų moky- ka, kad gero žmogaus vaisiai.
Išganytojas sako: ''Kas da
ir reikia statytį kliūtis, kad nors kiek paken ndamas, patarė visiems: “Sau
•
Kokiais sumetimais buvo daromos
tos
mai nesulygsta su neklaidin* yra geri, o blogo žmogaus vai | ro valią mano Tėvo...” O pilkus garbingiems darbams. Bet tai tuščios pa gokitės!” O pirm to Išganyto
atakos? Tik dėl to, kad nuoseklus ir sėkmin
gomis ir Dievo apreikštomis Į sdai y ra blogi. Dėl geresnio su (dant ar vykdant Dangiškojo
jas nemirštamame savo pamostangos.
gas kodų vykdymas via aiškus darbininkams
tiesomis, kurios randasi Ka- pratimo, logiškai turime reik j Tėvo valių, reiškia tikėjimų ir
Į ksle pareiškė: “Kaip siaurus
užtikrinimas, kad jie nebus varžomi ir skriau
talikų Bažnyčios saugioje glo- šti: Ant kiek žmogus yra bin meilę su gerais darbais. Tik
ISPANIJA
GRĮŽTA
KATALIĮCYBĖN
yra vartai ir tiesus yra ke
džiami. Didžioji spauda nė vienu žodžiu ne
boję, ir 2) jų asmeniška supu- g'as ar nedoras, ant tiek jis1 pasiklausykime,. kų ftv. Jonas
lias, kurs veda į gyvenimą,- ir
reikštų savo nepasitenkinimo, jei tie vykdo
vusi dorovė, gimusi iš liesuti-! negali išduoti gerų vaisių ar kalba: “ las yra Jo įsakymas:
Anglijoj lankosi žymusisi ispanas jėzuitas
rua^a yra tų, kurie ji ra
kimo, rūstybės, neapykantos, j gaminti bei nuveikti gerų da-J kad tikėtume į Jo Sūnaus Jė
mi NRA kovini duotų naudos tik vieniems
kun. llerrcra.'Pasireiškus revoliucijai, jis su nda ' 1°dc'» Iakai reikalinga
kapitalistams, jei darbininkų reikalai būtų
pagiežos, keršto, geidulingu- i'bų.
| zaus Kristaus varda ir mylė<
.
. .
«
kitais jėzuitais ištremtas iš tėvynės. To rei- tokių m°kytojų, kuriuos Die.
(
.. Kipi.v-.n9.
kurs noitiimp vienas kit-i k-iin Ii< v
paneigti. Bet jei yra ginamos darbininkų tei
kalavo ispanų radikalų tvarka ir programa,
siųs-tų n kurie butų pilml
■>
1
1
sės ir dirbama už geresnę darbininkų buitį,
ti iš šv. Dvasios vaisių: mei- duoda gorų vaisių, bus iškirs ra davęs mums įsakymą. Kas
kad kuo daugiau paniekinti ir pažeisti Ka^vaai°s ir malonės.
tas jau kas kita. Tas yra priešinga didžio
lės, džiaugsmo, ramybės. Dėl'tas ir į ugnį Įmestas. Taigi, iaiko Jo įsakymus, tas pasilie
talikų
Bažnyčių.
Kun.
lferrera
atvyko
Angli’
Klaidingi
pranašai
ateina
j
sios spaudos nusistatymui. Per ilgiausius me
to, iš tokių jų. vaisių, mes juos' jūs pažinsite juos ant jų vui ka Jame ir Jis Jame; ir tuo
jon studijuoti švietimo sistemų. Gal ne visa-Į surengę avių rūbuose, nuduo- į
pažįstame ir žinome. Netikrie-1 siu . Čia reiškiama baisių is I mes pažįstame, kad Jis pasidė
tus ši spauda kovoja’prieš darbininkus, alsi,
dos
bus
lemta
jam
bastytis
jx)
svetimus
kra

dami esą nekalti, kaip avinė- jį pranašai negali nuolatiniai tarmę, kuri yra mesta visiems ka mumyse: iš Dvasios, kiū'ią
sakydama pripažinti jiems bet kokias teises.
štus.
Gal
reikės
grįžti
savo
tėvynėn
ir
tenai
liai, ir visiems velijanti ir tro- duoti tikėjimo ir gerųjųi dar- blogą darantiems ir visiems j Jis mums davė” (I Jon. III,
Anot-šios spaudės, darbininkui teisė turi pa

DIENOS KLAUSIMAI

iš naujo imtis švietimo darbo. Kad prie to kštanti gera, bet jie yra
sunkaus darbo tinkamai pasirengus, yra rei

eiti ir pasireikšti tik iš darbdavio malonės.
Šis reikalas, girdi, yra privatus ir jin nepri

kalingos nuodugnios svetimų kraštų švietimo litinę tvaikų, bot Katalikų Bažnyčių. Pasau
sistemų studijos.
liui jau žinomi Ispanijos radikalų žygiai. Ka
Londono katalikiškas laikraštis “Unive- talikai tik tada buvo iš tikrųjų pažadinti iš

valo kištis krašto vyriausybė. Sako, darbda

vio

Viekas negali priversti, kad jis turėtų

duoti, arba neduoti darbo darbininkui, arba

ree” paskelbė • įdomių kun. Herrera pasako savo apatijos, kada pakliuvo radikalinių ele
jimų apie Ispaniją. Tarp kitko jis sakė, kad mentų priespaudon. ši tragedija išėjo kata
revoliucijos metu katalikybė Ispanijoj pra likų gerovėn. Pažadinti jie pakilo darban.

apmokėti vyriausybės skirtu atlyginimu.

Tiesa, gubernatoriaus Hornerio pastan
gos, kad {nuvedus NRA kodų vykdymo įsta
tymų, 1ouvo' nepaprastos. Iš tikrųjų buvo ar

šį žygį. Bet atsiminus, kokiais motyvais tas
buvo daroma, neklausyta spaudos raginimų.

Kaip tik tų patį laikų, kada gubernato
rius regimedtavo Iegislatūros atstovus įsta
tymo pravedimui, suėjo vieneri metai, kaip

buvo vvkdomas krašto atstatvmo aktas. Tais
•
z
• laikais NRA administracija iš Waalungto«o

vcniipo Ingis nebus išstumtas iš paprastos j ^pavyko.

vagos ir viskas oasiliks kaip buvę.

l»askelbė maždaug teki atsišaukimų:

“Darbdaviams pamokų laikas jau pasibaigė. Dabar darbdaviai privalo patys imtis ’

KATALIKŲ AKCIJOS MORALIAI
METMENS

ktinės būti ;a yra. pagrindinė santaika su

bendralalke kultūra, nes ne vien išvirši
nė gyvenimo si it i- tolinasi nuo krikščio
nybės principų, bet naujų laikų kultūros

dvasia

tapo nekrikščioniška. Iš jos kiek

viename žingsnyje

pažvalgą

kalbama apie

naują

Žvilgsnis į gyvenimą tam tikrame Ini
fisnyje parodo jaitį

gyvenimą.

Pasaulė

žvalga niekuomet nėra vien grvno proto

! kelti smurtų. D šį jų žygį katalikai nustel-

amžinąjį gyvenimą

jis pats turės laimes grįžti į savo tėvynę ir, ,r Dangaus karalystėje būsime
ten dar per ilgus metus daug padirbėti sa-1 pa|aįmįntį įr laimingi,

vo

tautiečiu gerovei, ypač švietimo srityje.

etikų. Bendrai etinės pažiūros tam tikru i sutinka praktinėse išvadose ir normose,

į

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

dvelkia kitokia dvasia, kitokia pažiūra į

savo jėgomis. Pats Nietasrhe nebuvo a-

tarp mirties ir gyvenimo. Paprastai gy

kaip metafizikoje ar religijoje. Yra tam
tikro laipsnio žmonių sutikimas (consan-

dorinio gyvenimo tikslus ir motyvus.

moralistu, tačiau gana dažnai taip išsi

venimas blogesnis, taip pat dažnai geres

sus gentium) svarbiausiuose doriniuose į-

Įsitikinsime prisižiūrėję naujų laikų

reikšdavo, kad atro<|ė nepripažįstąs jokių

nis negu tikėjimas ar filosofinė teorija.
Pagonių religija dievams priskiria tokius

sakymuose. Skirtumai tik susidaro taiki

gyvenimo filosofijos kilmei ir svarbiau

dorovės teisių. Atroji, kad Nietzsehe at

nant bendruosius dėsnius. Ypač skiriasi
nuomonės kalbant apie fiask utini uosius ti

siom šios pažiūros žymėm.

meta iki šiol buvusių moralę norėdamas

dalykus, kurių patys gėdvtusi. Nietzscbe,

padėti”, gi pats kaip tik buvo silpnas.

Vienok bendrai imant teorija turi įtakos

gyvenimui ir net kurtais stiprios. Dideli
idealai patraukia sielas: “Duok Smogui

naują didžią mintį, naują meilę, o tno
duosi jam naują gyvenimą”. Dar labiau

veržiasi gyveniman laisvamaniška etika,
Svarbu yra geriau susipažinti su nau

ju laikų žvilgsniu į gyveninių.

3. Naujų laikų pažiūra į gyvenimą

Naujų laikų pažiūra į gyvenimą kaip
padarus, bet taip pwt ir širdies, nes ir
turi savų racijų, apie kurias {iro- ! jau anksčiau sakėme nėra vienoda.Tažvel- į
wširdis t
j gsime įvairias {tažiūras, kurių laiųie ym j
t' s niek o nežino” (Paskalis).
Bet

visam kraštesu- j laimingas, kad Ispanijoj tvarka gėrėju. Bal' duos mums

dažnai iš naujosios gyvenimo filosofijos

kini duoda geiduliams laisvę.

į gyvenimą.

Aaidina respublikoje. Radikalų vyravimo iaį-1 klaidingus jų mokymus, mes iš
kais respublika nebuvo respublika, tik prie-, Pažlstame Dievo aprištas

žvilgsniu yra tarp savęs panašios, netaip

bei netikę turi žūti ir net reikia jiems čia

Visi sutinkame su tuo, kad šalia {na

70 laikraščiu ir jio didžiai svarbų vaidmenį!™ žalmiĮamiesi ir atmesdami

| sai gyvenimas atsako teorijai. Net pas di-

kuris kaipo filosofas skelbė, kad “Silpni

(Tęsinys)

Todėl, saugokimės, kaip Gy
{auti ir pradeda užimti sau pridedamų vie vojo Dievo Sūnus mus pers
tų respublikoje.
pėja, saugokimės tų netikrų
šiandien ispanai katalikai išleidžia apie1 Pranaš¥ ir j'l vengkime. Nuo

aukštesnei esybei, bot tik saU; esu ‘‘vienintėlis”, galiu daryti visa tai ką gailu

Nauju Laiku žmogaus Sieladžiu? mint ,ojus randame skir mR ,n ų
Vertė Vyt. Mankeliūnas

Poto jiemėgino

Įvykus perversmui
katalikybės priešai! bė. Katalikai išėjo laimėtojais ir šiandien k.lpuolėsi griauti ne monarchijos po-! talikyhė Ispanijoj palaipsniui pradeda atsi

Kun. Dr. Fr. Sawieln, , sės vėl plaukia į gyvenimų. Nevisada vi-

i

23—24).

gyveno apgailėtiną tragedijų. Už tai yra kal Ėmė organizuotis, kad ginti savo teises. Iuiip- spaudos kraštas, kurs buvo tvarkomas rau-itiesas .lr tlI01in vykdome Dietas pačių katalikų apsileidimas, sako kun. sniškai pradėjo stiprėti spauda ir pasireiškė , donojo teroro metodais. Šiandien gi katali-1 '°
Pydome Jo įsakvHerrera. Ispanų katalikų apatija leido įsiga katalikų akcija.^ Už kiek laiko radikalimai kaį
djrba gtiprįu8 regpublikai pagrindus> | n>us. Taipi sąžiningai gyvenant
lėti Bažnyčios priešams. Katalikai per daug gaivalai susidūrė su katalikais, kaipo su ri
čia, žemėje, kai ateis paskutikurie tesėtu amžius.
savimi pasitikėjo ir nieko neveikė prieš radi- nitais priešais ir per pirmuosius parlamen[ nė atsiskyrimo valanda
su
kalinių elementų propagandą. Dauguma ka tan linkimus radikalai gavo skaudų smūgį.
Suprantamas dalykus, kati katalikų Pr>e'. šiuomi pasauliu, mes galėsime
šakyje yra ir katalikams direktuoja vysku- i tvirtai pritikėti
į Visagalį
taliku manė, kad tai nesvarbu, jei monarchi Po to smūgio jie norėjo atsipeikėti ir iš naupakilti kovonprieškatalikus.
Tasjiems
l’ai >r kunigai. Pats kun. Herrera jaučiasi! fpjeVjb ka^| mūsų neatmes, bet
ja bus pakeista respublika. Manė, kad jų gy-

timos diktatūrai ir norėjosi protestuoti prieš

g-'

lyg bų gerų ir naudingų vaisių, netikriems pranašams ar mo-

a). Visokios dorinės tvarkos paneigimas

kslus, nes čia jau susiduriama su meta

Pat i kraštutiniausia teorija neigia vi

sukurti naujų.

Labiau pasireiškia šis visokios doros

fizika ar religija. Pav. Haeckelis, kuris

sokią dorinę

tvarką. Svarbiausia jos min

jianeigimas dailiojoj literatūroj, liberalu

taip smarkiai kritikuoja krikščionių pa-

tis: žmogus neturi jokių dorinių pareigi)

ir socialistų laikraščiuose, jumoristini no

saulėžvalgų savo etikoj skelbia pirmutinį

ir nepriklauso jokių moralinių teisių, to

se žurnaluose, teatro vaidinimuose, kaba

pagrindinį įsakymų: “Mylėsi artimų sa

dėl gali ii- daryti visa, kas jam patinka

retėse ir t.t. Paprastai ir ten visai neat

vo kaipo {>ats save!” ir pagaliau pridu

i*' kų

metama moralė, het

jis gali daryti.

jiašalinama tartum

ria: “Svarbiausiu ir didžiausiu įsakymu

fei teorija mokslinėje filosofijoje retai

tveriant rojaus atmosferą, kurioje viskas

mūsų monistinė etika visiškai derinasi su

mtinkaiha. Net ateistinė filosofija neina

>ra galima, nekalta, natūralu, gi dorinis

krikščionių etika”. Tik iš šio dėsnio Haeckelis išveda tui, su kuo mes nesutinka

šiuo keliu. Iš naujų laikų mintytojų kras-

nusikaltimas yra, daugiausia, silpnybė nr

tutiniausį nihilizmų gal skelbia Stirneris,

juokų padaras. Tas pirmiausia liečia sek

me; taip, pav. jis išveda, kad reikia ša

Nietzsehes pirinatakas. Suvo veikale Das

muilinį iškrypimą, fieštafcis įsakymas pir

linti iš šio pasaulio nepagydomus

Einzige und sein Eigentum (1845) neap

miaiisia pagrindinai nyksta, ftios rūšies

sakomu cinizmu prisipažįsta prie savo e

nedorybė yra tuo pavojinga, kad ji lenda

nius. Trūksta taip pat jo etikoje

ligo

Dievo

ir amžino gyvenimo.

Jau iš to matosi, kad sutarimas tėra
atsitiktinis ir dažnai išorinis. Net ten,

žvilgsnis į gyvenimą iš savo pu ! ir tokių, kurios tiesia tiltą Į krikščionišką • kur nauj’l

goizmo kaipo didžiausios gyvenimo išmin- i net į tus sielas, kurios griežtai ją atmes
ties: fesu didžiausias savimyla ir kas ša Į tų .jeigu jinai atvirai pasipriešintų mora
lia, ta

«tika su -krikščioniškąja | ju,

manęs nelieo’ia; niekam netarnau- į linei tvarkai.
nei jokiai aukštesnei idėjai nei jokiai*!
ne
(Dauginu bus)

• _______
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INTRIGŲ PAUNKSMĖJE
Algirdas Daumantas

tybėms stato uždavinį pašali-, būti suprantamas.

X<
Todėl p.

nti
santykių balkaniaaciją.' Seljamos žygis į Varšuvą gau(liaudžiai
bendradarbiauda-Į ti garantijų ir patarimų, kiek

-■»> '[M.------ Ui*

užsienio gaudavo apie 70 mi

į
— Siomis dienomis Kaune
lijonų litų per metus. Praė-,
.susidarė iš įvairių visuomenės
jųgiais metais už bekonus bu
Į veikėjų
tam tikra draugija,
Lietuvos spauda gausiai ci-ib •
* *
vo gauta tik apie 43 mil. litų
r
[kurios tikslas Kaune pastatystraipsniusį
Lietuvos atgimimo patriarTų metų Lietuvos bekonai bu! *“«•>“ “»»««<>
apie Lei t. Vaitkų ii antiąjį 1 ejluį daktarui Jonui Basanavo perkami tik Belgijoje iri
skridimų.
vičiui didelį paminklą. Ta dn
^Anglijoje.

LITHUANIANA

rnos ar sudarydamos politinę,'ir kur Baltijos blokas galėtų j
ekonominę
ir kultūrinę sąjun-j pasikliauti Lenkija, kai Lietu(Tęsinys)
“Voelkischer iilame,^tai mes jau šiame laigų, trys Baltijos valstybės pi- vos memorandumas dar tebeReobachter’’ pastebi, kad Lat- kraštyje neseniai plačiau pa
rmiausia, sustiprintų savo ta-1 svarstomas, kai tarpusavy reivijoje ir Estijoje jsiviešpata- 'sisakėme (žiūrėk str. “Paktai,
rptautinį svorį. Jos reprezen- j ketų plačiau ir nuoširdžiau pa
vo lenkams drauginga orijen-Į faktai ir raktai”). Buvo svarNuo šių metų kovojnėne-i
Per pirmuosius šių metų ketuotų pradžiai tik 6 milijonus sparti, atrodo, buvęs tikrai
t&cija, tik Lietuvoje prieš ar- bu, kad šia linkme mes dau
šio Lietuvos bekonų eksper- turius mėnesius iš Lietuvos egyventojų. Bet atsižvelgiant į| perankstvvas, jei nepasakyti
tinimąsi su Lenkija tebereiš- giau ir racijonaliau dirbtume,
; tas pradėjo dar mažėti, nes migravo 446 žmonės: į Argen
daugiau. Kad estams ar lat
kiami seni abejojimai. Varšu nors lengva buvo numanyti, jų svarbių geografinę padėtį,
anglai Lietuvai sumažino’ įve- tiną — 27; Braziliją — 51;
viams lenkų draugingumas yvoje manoma, kad izoliacijos kad pasisekimo perspektyvos susibūrimo reikšmė būtų žy! žimo kontingentus. Nors šiais Afriką — 84; Kanadą — 13;
miai didesnė, negu iš kuklaus ra vertingas, to mes galime ii
baimė Lietuvoje bus stipresnė, negalima traktuoti vien ružametais per pirmuosius 4 mė Urugvajų — 18; Jungtines’AG mil. skaičiaus atrodo. Sąjun- neginčyti, ir jokiu būdu jų genegu nejtalankuinas Lenkijai, vomis varsomis. Pasiklausus
nesius bekonų
buvo išvęžta merikos Valstybes} — 46; Me
valstybių saugumas, irų santykių nemanome ardyti, i
Varšuvoje visais būdais būsią] kai kurių žmonių kalbėjimo ir ginių
mažiau,
negu prnai
lutais, ksiką — 4; Palepiną — 199;
joms insikorporavus į šių die- Nors iš kitos pusės, nepajėgia-j
mėginama tų plėtojimąsi pa- rašymų, atrodytų, kud tik pa
tačiau jų kainos šiemet gau ir į Kolumbiją — 4.
nų Europos taikos politikų ve- rne-suprasti, kokios realios nau
greitinti, nes Baltijos valsty- norėkime Baltijos sųjungos —
tos daug geresnės. Šiuo metu
dančių valstybių grandį, būtų dos šių dienų aplinkybėmis tu
bių įtraukimas į lenkų įtakos ir jų per 24 valandas sudary-už lietuviško bekono centnerį
Lietuvoj dabar kasmetinis
ri pav., estai iš lenkiškos bi
sferų yra viena iš svarbiausių sime. Popietis, ant kurio su- žymiai daugiau patikrintas.
mokama 130 litų. Tiktai Da gyventojų
prieauglis siekia
čiulystės, jeigu jie be lenkų
sųlvgų I>enkijos siekimams vaii rašomi protokolai, nedaug ka- Solidarus bendradarbiavimas
nijos, Olandijos
ir Švedijos 30,(XX) žmonių.
aprobntos nedrįsta »nė žings
dinti didžiosios valstybės vai-> štuoja. Bet sąlygos? kuriose palengvintų tenkinti eilę rei
bekonas yra keliais litais bra-j
Eduardas J. Kubaitis
dmenį
įvykdyti.
Laikraštis' Baltijos valstybių blokui ten- kalų šių valstybių vidaus po nio žengti. Nuo tų pavojų, ku
ogesnis už Lietuvos, o visų
rie galėtų estams grėsti, Len
baigia pareikšdamas, kad len ka gimti, ir gilesnis pašalinių litikos atžvilgiu; būtų našes
kitu Europos valstybių — pi- SKAITYKITE TR PLATIN
kija jų neapgins. Kokį akty
kų estų bendradarbiavimas e- kliūčių
pažinimas,
galbūt, nis, o ir santykiuose su užsie
KTTE “DRAUGA“
iš ūkiškų santykių su len- Ke8UJsus jau šiandien patikrintas, daug kam utšaldys galvų ir niais vaisingesnis, Baltijos va vą
kais estai turi, taip pat žino
jei net sugriūtų Baltijos blo grąžins į realybę, kuri nėra lstybių sąjunga būtų tikras ir
nemažai sveriąs Baltijos pajū- me. Tas pats lygiai dera ir
ko planai...
jau taip skaidri.
rio pacifikacijos elementas ir , latviams. Baltijos sąjunga vy-1
Tačiau ji nėra taip juoda,
Čia plačiau patiekėme vo
taip pat svarus Rytų Europo- riausiąjį tikslą turi — nepri-Į
kaip gali susidaryti įspūdžio,
kiečių spaudos nuomones
ir
je taikos išlaikymo veiksnys., klausomybę apsaugoti.
Len '
lenkų ir vokiečių spaudos ba
informacijas, nes tai keliarioRytų Europa — tai ne “Raum' kai ir vokiečiai kartą jau at-1
įsų prisiklausius. Šiem dviem
pu atžvilgiu yra įdomu ir sva
oline .Grenzen’’, ne “Raum o-l sisakė tą nepriklausomybę ir
kaimynam tikrai naudinga su
rbu.
Kad Baltijos sųjungos
KURIS GERIAUSIAI PATINKĄ!
line Volk”, tai — taikingų ir į neliečiamumą garantuoti. Sadaryti įspūdį, kad “nelaimin
mes norėjome ir norime, kaip
darbščių valstybių erdvė, į ku vo nepriklausomybės garantai i
goji” Lietuva visiškai izoliuo
josios politinę reikšmę supla
rių verėtis niekam nevalia ir' — pirmiausia esame mes pa- ,
ta, jos siekimai griūva, lat
Užlaikai J’isu Geriausių Išdirbysčių
nėra nė mažiausių galimumų, tys! Ir todėl sąjungą turime
viai abejoja, ar verta su lie
Re f riy c rato rius, parduodu mažiausiomis
tuviais susidėti,
p. Ulmanis jau nekalbant apie kokią nors kurti ne buferinę, ne kitų di-,

gija jau atitinkamų Lietuvos
įstaigų yra įregistruota.

Ji

nutarė rinkti aukas ir Basana
vičiui paminklą pastatyti Kau

no geležinkelių stoties aikštė
je. IJgį šio laiko Kaune yra
tik maža Basanavičiaus stovylėlė Karo muziejaus sodelyje.

Tsb.
LIETUVIAI DAKTARAI:

VIENINTĖLIS LIETUVIS
KVIETKŲ AUGINTOJAS

PASISKIRK SAU

REFRIGERATORį

Peoples Rakandų Krautuvės

Progress
FURNITURE CO.
EINA DIDIS

J U L Y
CLEARANCE

IŠPARDAVIMAS
DAUGYBĖS BARGENŲ
Didžiausis sučėdymas!

kainomis ir ant lengvų išmokėjimų

“teisę”. Tuo tarpu apetitin dybės manijai ir interesams
tai aiškiai lenkiški ir vykdys gas vakarų kaimynas, besista- tarnaujančią, bet patys, sau
I tik lenkų politiką. Iš dalies tydamas pavyzdžiu senąją kry ir savo reikalams! Klausimai,
taip, bet dar iš dalesnės dalies žiuočių ir kalavijuočių ordinų ar vienas kuris į sąjungą einąs
valstybę, akiplėšiškai savina— ne. Nepamirškime, kad vi
valstybių žemes, narys gali į ją nešti ir vykdy
sa šį spaudos kampanija ga- si Baltijos
žmones ir jų kultūrą. Užgro-p1 ne savo interesą, ar ajtlaliąusiai kreipiama Lietuvos abimų pijonieriumi jis čia tik- mai sąjunga gali būti kuria
dresu, ji nėra tik nuoga, obje
mi gali būti, bet ne taikos ir ma kuriai nous svetimai vai-ktyvi informacija. Jeigu nuo
gerovės nešėju. Baltijos vals- gtybei inspiruojant bei dirijos nuplautume visų suktų te
tybių blokas nepretenduoja į ,
•
ndencijų grimą, pamatytume,
.
, .v ,
t
J ' guojant, — šiuo atveju, atro
,
.
,
kad Lenkija turi intereso per grvnai vokiškas žemes ir zmo, i do, visiškai nediskusuotim. •
Baltijos sąjungą ar ir be jos nes, bet jis turi užmušti bet
kieno viltį ir bet kokią “tei(Daugiau būs)
priversti Lietuvą pripažinti
sę” į grvnai nevokiškas žemes
dabartinį teritorinį status quo,
gravituoja į vokiečius, gi es

jos laukiamą Lietuvos pasta-1

*47.50

Šis naujas Standard pada
rymo
refrigeratoris lygus
$130.00
vertes,
sumažinta
kaine tik

nu kapus sulig jūsų noro, už'
prieinamą kainą. Užprašau vi
sus gerb. lietuvius atsilankytu

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

ir Baltijos
—

r

blokas neturėtų ti

Ii Oothenburgro į 8tockholmą. keUonfi elektriniai, traukiniais Ima 6
valandas, per grasiąją Švediją. SI
kelieni Jungia mūsų Atlantiko Ir
Klaipėdos laivų suslesie-kimą. Tarp
Klaipidos ir 8t*ckhotmo tiesiog p'an
kloja mūsų naujas laivas “MAR1EHOI.M." kelionės laikaa 24 vai.

valstybinės hitlerininkų akci-Į Jis kuriamas savo reikalams
jos, teismų, mokyklų ir kitais ir savomis pajėgomis.

Jeigu

Prieš kelis metus visoje Lie

Šitos tendencijos jis būtų kuriamas tam, kad tuvoje buvo labai išsiplėtojęs
re
pasirodė ypač stiprios ir aiš sustiprintų, pav., Lenkija, jei bekonų auginimas. Tada
kios po Lietuvos balandžio 25 gu, anot “V. Beobachterio”, tas ūkininkas jų neaugindavo,
sukraudavo
d. memorandumo, nes Baltijos Baltijos valstybių įtraukimas gi auginantieji

atžvilgiais.

politinio

bendradarbiavimo

klausimas iš pageidavimų
$20.00' Garantuoti Springsiniai Matrosai po

*9.95
Į.

ir

WEST1NGGen. Motors
FRIGIDAIRE
nuo

$137 00

viena iš svarbiausių

ū-

aukščiau.

ir aukščiau

3222-26 S. Halsted St
Vedėjas J. Kalėdinskas

Iiflrskit* nriaų radio pnntrramą.
nediliojo, 11
vai. priei piet. ii
W0ES stotiem 1360 kiloc.yklea.

Refrigeratoriai
nuo

ir

aukščiau

Drottningholm, .. Liepos
.. Liepos*
Rugpiūčio
Rugpiūčio

Gripsholm, . ..
Kungsholm, ..
Drottningholm

17
25
18
25

Krefpkltės J vietini agentą, arba:

tarimų dienotvarkę. Atėjo me įvykdyti, tai toks blokas juk ’ Anglijoje ir kituose kraštuoTačiau užėjus krizės laitas trims kontrahentams kon r.ustotų bet kurios reikšmės ir 1

Ne savo reikalams, i l ams, anglai pradėjo varžyti

krežiai pasisakyti ir pradėti

prasmės.

dirbti.

bet kitiems tarnauti (ir, gal bekonų įvežimą, ypač dėl |o,
būt, vergaūti) jis būtų tada kad jau ir patys išmoko jų

NE NUSIMINKITE
Jūs galite gauti pas savo vaistinfnką
tam tikrą TONIKĄ, kuris per ligą
laiką buvo vieno (žymaus (tydytojaus
t preskrlpclja. Tai yra tikrai gera nau
jinti* dėl vyrų — Ilk reikalaukite

Lenkišką politikos užsiauginti. Tada ir Lietuvos

šituo — Baltijos sąjungos pra

kuriamas.

smės ir būtino reikalingumo,

liniją* Pabaltėje veda. žinoma,

ūkininkams atėjo sunkesni lai

V. JUOZAPO PAR. PIKNIKAS
JVYKS

Ture

GRUN0W

8WEDISH AMERICAN LINE
181 N. Michigan Avė.

SPARTON
Refrigeratoriai
nuo

LEONARD

NORGE
Refrigeratoriai

Refrigeratoriai nuo

nuo

*12950

*117"

$116-5°

ir aukščiau

ir aukščiau

ir

*5.95

Lengvus Iš m o kėj i m ni

geratoriai nuo

$1 -| 7-00

yra nemažus pinigus. Mat, tada
valdžia bekonų
sąlygų ir Lietuvos

pati Lenkija, bet jeigu ją nori kai, nes bekonų kainos pradė
reikalas plačiai ir pakartoti sau pasiimti kuri viena Balti jo smarkiai kristi. Dėl to jų
buvo pradėta auginti žymiai
nai mūsų spaudos buvo išaiš$12.50 Sinunons Dobeltavi |įkintas. Politinė situacija Rytų jos valstybė, tai toks angaže- mažiau. Anais geresniais lailovom Springsai po
iš
Europoje ypač mažoms vals- mentas visai nėra ir negali kais Lietuva už bekonus

*19.75

Refri

į Lenkijos įtakos sferą

- turime pasakyti, kad tas

$30.00 vertės gražūs Studio
Couches po

HOUSE

privačių projektų plotmės bu Lenkijos siekimams vaidinti auginimą labai rėmė, nes jis
parduodamas
vo perkeltas į oficijalinę pasi didžiosios valstybės vaidmenį buvo brangiai

Grįždami prie esminio kiau

■

Vienas blokas į rytus nuo
Šv. Kazimiero kopinių

>oo Kn

KIEK LIETUVA BEKONŲ
ngų fiasko, tikėdamasi gauti ( kslo ir negalėtų bet kokių tiIŠVEŽĖ I UŽSIENĮ
ankstyvesnio prieskonio nuo- kslų turėti, nukreiptų
prieš
aKku
, PERNAI IR ŠIEMET
laidų Klaipėdos krašte prieš- trečiuosius. Tai visai

o Vokietija — tvirtinti apie

Puikūs seklyčiom Setai,
verti iki $95.00

Auginu žydinčias ir kvepia
nčias gėles dėl namų ir darže
lių, ir dėl kapų, taipgi apsodi

Sekmadienyje,

aukščiau

DIDELĖ NUOLAIDA UŽ SENAS LEDAUNES
į mainus ant Refrigeratorio.

:—:

Nuoširdžiai visus kviečia

KLEBONAS IR KOMITETAI.’

REUMATIZMAS s
SAUSGELE
I

Lankykite šias didžiausias ir patogiausias Refrigerato
rių Krautuves ir būkite patenkinti.
j
1
I

I
'
|

Įžanga tiktai 15c

Darže, po medžiais, bus visokiausių pasilinksminimų ant gražios pievos. Sve
tainėje bus šokiai prie geros orkestros-. Visiems užtikrinamas “good-time.”

«■■■■■■■■■■■

Garantija ir Patarnavimas nuo’ 1 iki 5-kių metų veltui.

Liepos-July 8 d., 1934 m.

manufacturino

COM PA N'

4179-83 Archer Avė.

2536-40 W. 63rd St.

Tel. Lafayette 3171

Tel. Hemlock 8400

•

-1

Mėnesinis treatmentas už DolerJ —
pilnai garantuotas. Jeigu Jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
site pilnai patenkintas, jūsų pinigai
bus Jums sugrąžinti

Lengvus išmokėjimai pritaikomi visiems

PARAPIJOS DARŽE IR SVETAINĖJE
88th and Saginaw Avė.
Pradžia 2 vai. po pietų

Nu^a

Neslkankykitę savęs skausmals.
Reumatizmu. Sausgėla,
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun
giu — raumenų sunkumu: nes
skaudėjimai naikina kūno gyvybę Ir dainai ant patalo paguldo
CAPHIOO COMPOCND mostis lengvai praftaltnu vtrftmlnėtas Ilgas; mums Alandte daugybfl tmonlų siunčia padėkones pasveikę. Kaina M)c. per
paėfą RSc, arba dvi ui 11.08.
Knyga: "flAI.TINIS RVKTKATOH” augalais gydytis, kaina
50 centų.

™
fl|

I_
™
a

B

B
™
■
■
B
™

‘ Justin Kulis ■
!

3259 80. HALSTED ST.
Chicago. Tll.

■
■

'■■■■■■■■■■■a

4

PR
L. R. K. S. A. Seimas
structioti)

(Tęsinys)

1 ar 00.25

ronor’s Case)

proe.

.. G ar 1.52 proe.

Viso .... 394 ar 100 proe,
“Alano statistiški rekordai

parodo, kad 20.8 proe. mūsų

13. Diabete® (Ųukrinė) —
narių mirė širdies ligomis nuo
(l)iabelic
Convulsions und
vvith causes)
balandžio 1, 1932, iki balanVonia) .. G ur 1.52 proe.
dzio
1, «I934. Kitaip kalbant,
Nuo balandžio 1, 1932, iki
14. Peritonitis (Septicaenna
širdies ligos užima pirmų viebalandžio 1, 1934
— Pyatinia — Blood Poison)
ta musų organizacijos narių
“1. 11 vari Disease (Myocar- .. 5 ar 1,26 proe.
n irtingumo žvilgsniu. &i liga
ditis, Endocarditis, l’an Car15. Septic Infections (Stre
‘«n> W
ditis) (širdies ligos)
82 ar ptococcic Korė Throat - Me- Į“*'"“ al«'l
ir
55
metų
amžiaus,
ir
tai la
20.08 proe.
ningitis .. 5 ar 1.2G proe.
bai svarba j šią ligą atkreip
2. Pneumonia (Broncho —
16. Sarcoma (Malignant tati dėmesį.
Lobar, Senile, lnfluenzal ty-1 lllOr) .. 5 ar 1.26 proe.
Mirtys ir priežastys (Deaths

peš) uždegimas plaučių G2 ar
13.7 proe.

niors

3. Cardio Kenai Disease (ar

terijų

17. Kidney Stones antį Tu-

sukietėjimas)

(Post operative Sliock

- Uraemia) .. 5 ar 1.26 proe.

(Heart

18. Cholelithiasis and (’ho-

and Kidney)
38 ar 9.6 proe. lecystitis (Bali Bladder Disea4. Apoplexy (Cerebral llein-1 se — Postoperative Sliock —
Paraly- | Abscess of Liver) .. 4 ar 1.01

orrhage — Stroke)

35 ar 8.8 proe. proe.

žius

5. Careinoma (Caneer of u-'
19. Pernieious Anemia (Seterus, Breast, stomaeh, intes-] condarv Anemia) .. 4 ar 1.01

tinog and tongue) 27 ar 6.9 proe.
į
20. Influenza and Aeute Inproe.

6. Accidental Deaths (nelai-, f^ctions and Contagious Di(Searlet Fever, I)iph-

jrrtingi atsitikimai :— pokons, seases

burns, fraetures) .. 26 ar 6.6 theria) and Rheinnatism .. 3
proe.
ar 00.7G proe.
7. Pulmonary Tubereulosis Į
21. Gangrenoms Appendiei-

(Kuptured, Postoperative,

(Pžiova) (Embolism of Luflg tis

— Abscess of Lung) .. 21 ar and Afesentetric Tlironibosis)
5.3 proe.

.. 3 ar 00.76 proe.

22. Aortie Aneurysm (Thro8. Anthraeosis (Miner’s Asthma — Pneumokoniosis—Sili- nibosis and Stenosis) .. 3 ar

16 ar 4.06 99.76 proe.

cosis) (Dusulys)

23. Bronchini Asthma (Iie-

proe.

(Briglit:» Di

9. Nepliritis

sease — Inkstų ligos)

..

ar 3.6 proe.

nai,

Cardiae, Dust)

2 ar

14 00.50 proe.
24. Cirrhosis of Liver (Ilar-

fceŠtadienis, liepos 7 d., 1931

A U GAS
1
gevičiui pataro į invalidus į-

GARSŪS LIETUVOS DA
RAKTORIAI IR MIKA
LOJAUS MEDALIAI

rašyti.
*
— j rašė !

1
Į

— Žinomu. Esu visuose i'rol

lituose buvęs, su japonais ka

riuomenės

medalius,

žmogus l kalbėti.

rovers
NATIONAL BANK

D

TRUSTCSAVINGS BANK

Union Stock Yards—Chicago

Present Address—AsMand Avenue at 47th Street

Report of Condition
June 30, 1934

Office r s
C. Cumminp

Pregident
PrcdcHcIt N. Merccr

V ter-

DemanJ and Cali LoatW . $ 1.340,121.96
Other Loana and Discotfnt,
2,5130,671.07
U. S. Govemmenl Bortdn .
6.061,141.70
1,000,000.00
U. S. Oovemntent Bortus .
(To Socure Circut>tion)

^J,’co’Tn
VicrPr«*. čf Coahier
T>»lc E. CHnmh«rlin

Vicf'Pretidmt

PA nh

M. Coverf
Aut. Coshier

I-on gh
Ai*. Ccuhiar

State and Municipal Bohdii
1*4,783.00
♦12,637.50
Other Bonda and SecuHties
45,000.00
Federal Reservr Bank Stock
Cuatomera Liabillty (Ott Letters
of Credit and Acccpfctnces)
4,500.00
1,617.15
Overdrafts

C«»h and Due from Bank*

C. Cummingi
Pr^deelclt N. Mercer
John P. < Mctacvn
i«v*epH R. (
G. F. Swift
Henrv
Kawleittii W ar nėr

Depotits

.

.

susidomi ir paklausi: —

riai.

sma pranešti, kad iki šiol nu ko, eik pas prezidntą ir gau
puolė į penktą vietą 6.9 proe. si.

“Dabartiniais laikais statis

— O buvai ?

tiški rekordai parodo, trečioj

C. Cummlnp
f'» - iiflcnr

PredeHck N. Meecer
V ice-Pres idcnt
Murr»r M. Otttoft

Vice^Pres.

Cnthter

Charfen S. Rrfntnall

Vicr-Ptetide*t

Demand Loerta Secured . $ 1,595,481.44
Time Loana Secured . . .
1,343,710.08
U. S. («'vrmtnent Bond* .
2,639,448-91
State and Municipal Bortd*
89,674,13
Other Bond* and 8ecuritle»
232,796. )5
Caah and
from Bank*
dM,71lJ8

Dm

$ 6.541422.17

C. A. Alevrmmn
Aaar. CoahUr

♦

LIABILITIIS

Directorr

Capital Stock.......................... $
350400.00
Surplu*.......................................
250,000.00
Vndivided Profili ....
92443.45
Reaerved for Taaea, Interett, etc. 61.528.57

Willinm C. Camminga
Hrnrv M. Dawe«
PrBda^ick N. Mer< er

John P OImod
Mti/rnv M. Ofatoft
G. P. Swift
Urnfv Veftfcf
Th<

rd rta* hankrn

Depotil*.............................

5,792,250.15
$ 6.44OŠ.17

«n<ier t#tmi td fh< Aartkiftf Acf <W 1911

j

Dargi sako, prol'eso- ską, ką tik jie turi ir ką mo lyvauja.

reikia spausti.

Lenkus

vo septintoj vietoj.
suprasti,

kodėl

Kuo ilgiau pasitęsia

laipsnį.

depresija, tai daugiau

vargo

ir todėl rūpestis kenkia ir sil

pnina nervus ir kraujagyslės,
ir atsiranda širdies ir inkstų
silpnumas.

Aplikacijos gaujos sucig

Vyrų

12 arba 3/92 proe.
168 arba 53.5 proe.

250 ............ 35 arba 11.1 proe.

16 arba 5.09 proe.

Viso .... 314 arba 100 proe.

arba 27.8 proe.

1(K)

Nuo IG iki 20 m. 85

2G

Nuo 20 iki 25 m. 17

18

Nuo 25 iki 30 m.

8

11 Nuo

30 iki 35 m.

6

12 Nuo

35 iki 4o m.

8

8

Nuo 40 iki 45 m.

12

7

Nuo 45 iki 50 m.

12

1

Nuo 50 iki 55 m.

2

Viso 183

į

Viso 1.55’’

Gauta nuoširdus sveikinimas

ir seimo darbų, laiminimas' iš
vyskupo Thomas J. \\'alsh, J.
'pat ir seserys

Taip

Pranciškietės

Į seimą atvyko gerb. < kun.

9>00............... 21 arba 17.2 proe. Jortas Ambotas

iš Hartford,

6.0(1............... 59 arhn 48.3 proe. Conn., inflsų visuomenės vete
3.99 ............... 4 arba 3.27 proe. ranas veikėjas. Pakviečiamas
Viso .. 122 arba HM) proe pratarti kbletą žodžių. Kalba
Aplikacijos nno balandžio l,1 gražiai ir turininga'..

1932, iki balAnd. 1, 1934

PKOspoct

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

1930

Valandos 1—3 ir 7—8 vak.

Tel.

BOULerard

7012

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR, C, Z. VEZEL’IS

3051 Wė8t 43rd Str.

DENTISTAS

(Prie Archer Art netoli Kedrie)
3»i«n<lor: nuo J Iki 8 rui. rtbkaro
Baredomls ir nedaliomis pn*aJ

4645 So. Ashland Avė.

DR. A. P. GURSKIS

DR. S. BIEŽIS

OFI8O VALANDOS:
4 ir nuo I Iki 8 V*K.
Nedėliomis pagal sutartį
on.«o telef. BOCIevard 7K2®

Nuo 2 iki

X—SPINDULIAI

■atarti

iki 8 vakare

Tel. CANai 6122

4643 So. Ashland Avė.

Nainy Tel.

1

IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonus KFVuh.le 7868

arti 4 7th Street
Vai.; nuo 9 iki S vakare
Seredoj pagal sutartį

Ofiso: Tel. LAI’aycttc 4017
Ites.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J, RUSSELL

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Kez. VfCtory 23 43

LIGŲ

Moterų

$18.90 ,4 arba 3.27 proe, Į nuoširdų sveikinimą prisiuntė.'
12.00 .... 34

DR. STRIKOL’IS

MOTERŲ IR VAIKŲ
SPECIALISTĖ

(nno balandžio 1, 1932, iki ba- C. D., vielos vyskupo.

landžio T, 1934)

GTDYTOJAP ir CHIRURGAI

narių amžiaus:

1,999 .... 78 arba 24.8 proe.

skyrių
(Pašalpos)

Nuo

Seredoj pagal sutartį

DR. SUSANA A. SLAKIS

2,000 ............ 5 arba 1.59 proe.

Aplikacijos gautos sulig

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

DR. T. DUNDULIS

(Apdraudos)

.300 ....

DR. A. RAČKUS

(Kampas Leavitt St.)

DENTISTAS
4142 ARCHER AVĖ.
4204 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak.
Lietuvis
Chirurgas
ir
Gydytojas
Moterų
150
Rezidencijos Ofisas: 2056 W. 6tttli SU
eorner Sacramento
2515 ĮVEST 69th ST.
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak.
Vyrų z
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak. Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141
Seredomls ir Nedėliomis pagal sutartį
9')O
OOO
Viso
Valandos:
“Aplikacijos nuo balandžio' Phone Hemlock 20GL
2-4 popiet; nuo 6.8 vakarais
1, 1930, iki balandžio 1, 1932 pp JOSEPH KELLA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
(sulig buvusio Daktaro l\vo- j
J
/sulig
4157 ARCHER AVENUE
Office Tel. Wentworth 6330
DENTISTAS
Tel. Vagini* 0036
tėjo raporto viso
.... 797 |
Res. Tel. Hyde Tark 3396
Ofiso
vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.
6558 So. Western Avenue
Sumažėjo ........................... 4G41
Nedėliomis pagal sutartį
Valandos: 9 A. M. iki 8 1’. M.
Nedėliomis pagal sutartį
Aplikacijos gautos sulig
Tel. Ofiso BOCIevard 5913—14

skyrių

750 ............

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

lt!. I.AFayctlc 8057

— Žinoma, buvau. 1929 me

I vietoj stovi Cardio Kenai li- tais vasarą
atėjau
pėsčias
l gos (širdies ir inkstų ligos), pas Prezidentą. Ačiū Dievui,
kurios ankstesniais metais bu 100 litų davė ir generolui Xa-

150............

RESOURCES

pratina

DR. G. I. BLOŽIS

$21,024,542.03

Ofiu CT9

ir

DR, J. J. KOWARSKAS

landžio 1, 1934)

Drovers Trust and Savings Bank

auklėja

DR. J. J. SIMONAITIS

(nuo balandžio L 1932, iki ba

18JŪ0477.63

viškai

DR. F. C. W1NSKUN AS

. ?,377,865.65

.

ventojus, juos daugiau lietu

ryse buvo daugelio apskričių

DR. A. J. JAVOIŠ

LIABILITIES
iJirectors

išjudina gy

DR. P. Z. ZALATORIS

$21,024,542.03

Capital Stock.......................... $ 1,000,000.00
Surplu* and Profit* . . .
682,134.89
Reaerved for Taxe», ete.
.
147,970.80
Renerved for Unearned IntereM 14.658.71
Circulation.................................
1,000,000.00
Dividend (P»v»We Jolr 2, IV74)
15,000.00
Letterg of Credit
. . 4,500.00
and Acceptanceg

Jos

nemažai

DR. P. ATKOČIŪNAS

šios ligos pereina į aukštesnį

RESOURCES

surngiama.

Birželio 17 dieną Kaišiado

laiku

Ką čia tamsta Į tą be-1 štai,
kad ir mano kraštas,
LIETUVIAI DAKTARAI:
mos ir jos paprastai atsiran razumį žiūri? Tamsta turbūt Dar pilnas lenkuojančių. TieAMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI.
da dėl rūpesčio,
uždegančio ir mirdamas tų medalių nega-' sa, dabar lenkų jau nekenčia,
Tel. CANai 0257
lies. PROspcct 0659
reumatizmo, blogų dantų, pyBet vis dar darbo reikia.
lesi palikti ?
orrhejos ir nesveikų tonsilų.
.lūs paklauskite tokio senio
Jeigu toKį senį pavaišinsi
DENTISTAS
“Plaučių uždegimas (Pneu
1116 SO. 4Ulh CT., CICERO, 11.L.
te papirosais ir su juo pra ar prieš karą jis geriau gy
Utar., Ketv. Ir 1’. tn. 10-—9 vai.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
monia) stovi antroj vietoj mū
3147 SO. HALSTED ST., C HICAGO
dėsite kalbą, jis jums papa veno ar dabai/ Jis ilgai pa 1821 SOUTH HALSTED STREET
Paned. Sered. ir Subat. 2—9 vai,
sų narių mirtingumo žvilgs- Į
.
sakos įvairiausių dalykėlių. galvojęs atsakys:
Kezidcncija 6000 So. Artesian Avo.
nin. Plaučių uždegimo galima
— Prieš karą aš geriau gy
Pasirodo, kad tas senis vadi
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
Dienoms Tel. LAFayette 5793
išvengt daugiau prižiūrint sa-,
6 iki 8:30 vakare
Naktimis
Tel. CANaJ 0402
venau,nes
turėjau
koją.
Jei
nasi \Zariainba, anuo laiku bu
vo sveikatą ir laiku visados
vęs
garsus
“daraktorius“, koją turėčiau
daliai1 geriau
Tel. LAFayette 7650
gaut gydytojo patarimą ir ne.Jis temokėjo tik. skaityti
ir‘ f
gyvenčiau
negu prieš karą.
nun ,t rank'a į paprastą šalti.
Office: 2643 W. 47th Street
gyvenimu
I.ietuvoje'
šiaip taip laišką parašydavo, Dabar
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Nepaisant gripo, būk pasi ren
bet savo rimta išvaizda, pa skundžiasi lik tie, kurie neNedėli'oje pagal sutartį
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
gęs sutikt plaučių uždegimą
žintimis su kunigais ir kitais supranta.
4140 Archer Avenue
ir galimą mirtį.
Office Tel. REPublic 7fi9fl
Tokių sciūų su daugybe, ca
intligntais, sudarydavo dide
Res. Tel. GROvehlll 0617
Vai.:
2
—
4
ir
7
—
9
vai.
vakare
“Cardio Rimai ir Apoplek
7017 S. F.UKFIELD AVĖ.
lio mokslinčiaus įspūdį
kai ro medalių galima daug Lie
Res. 2136 W. 24th St.
sija (Cerebral jleniorbage) vmiečių tarpe. Tačiau Zariam- tuvoje užtikti. Jie tuos meda
Tel. CANai 0402
ra trečioji mūsų nariu mirtim
bą visi tais laikais daugiau- lius? dabar nustojusius viso
2123 \V. MAUQUETTE KOAD
giausia 'iga. Toliau* seka Car
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Res. and Office
! šiai gerbdavo užtai, kad jis kios reikšmės, dar tebegerbia. Office Phone
cinoma, Džiova
(Tuberculo
2359 So. Leavltt St. Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
PROspcct 1028
Jie sako, kad vistiek ar ca
NedėlfoJ susitarus
CANAL 0706
sis), n. laimingi atsitikiu.ai, in visas mišias ir mišparus mo
Geras
kėdavo lotyniškai skaityti. Jis ras, ar Prezidentas.
kstų l'gos, Anthraeosis (Mi
Tel. CANai 0122
kareivis
turi atsižymėjimus
nei’s Asthma), et cetera. Šit'j pasakojo:
. .
. .
*
j
i
— Kaune yra daug gaišių iki mirties dėvėti ir gerbti.
PHYSICIAN and SURGEON
IigDs irgi išvengtinos anksti
žmonių,
kuriuos
aš
mažas
būKo
mūsų
tėvynėje
nėra,
čia
imantis priemonių. Laikn ga
2403 W. 63rd St., Chicago
DENTISTAS
damas
mokiau
skaitvti
su
za-1
visokiausiu
ivairenvbių,
čia
vę patarii ą nuo tikro dakta
OFFICE HOURS:
2201 W. Cermak Road

“LengvM

Drovers National Bank

paskutiniuoju

Lietuvoje

“Širdies ligos yra išvengia

1
,‘Toliou’ sVarbu Jnun'-’ Vi- kreiptis.
1
i
denis
sužinoti,
kad
anksto
— Alia... Prašiau. Iš pra
28. Undetetmined eause (Co
I niais metais vėžio mirtys ūžė
džių dar duodavo o dabar nu
i me trečią vietą, bet man 'ink sibodo. Turi tiek medalių, sa

s

-

švenčių

Tokių

visuomeninį darbų, kurį jiems
riavęs; Kojos netekau.
Bet
jsivaizdinkit sau, kad ku- man ten netiko. Atvažiavau, na. Tos iškilmėse iš įvairiau draudė dirbti lietuvių tautos
sių Lietuvos vietų dalyvavo
riame nors Lietuvos kaime l^j ir žinot, kvailai padariau,
vergijos laikais. Panašių šve
voje guli meiline koja, apdriBaigęs savo bėdas pasako apie 20,(M) žmonių, f jas bu nčių, gal kiek mažesnių, ne
vo atsilankęs ir Lietuvos Pre
skęs, piktos išvaizdos senis. ; t i senas daraktorius ėmė Filo
gu ši Trakų krašto tautos die
zidentas bei ministeriai. T'oje
Gal vienas kitas jo ir neuž- sol'imti.
na, Lietuvoje būna gana net
sventeje
daugiausiai paitemakalbintų, ranka numotų, bet
—. Gaila, kad Kaune pra,mažai ir .jose Lietuvos gyven
rkliuijo
gyventojai
parodė
vi

pamatęs ant krūtinės rusų ka-Į dėjo apie lenkus
per daug
tojai skaitlingai ir noriai da

12. Gastritis and Colitis (In- ar 00.25 proe.

----------

ka.

didžiulė šventė — Tautos die

ro daugelis išgelbėtų savo Svei cepųlka. Iš savo mokinių tu- gyvų paveikslų iš anų laikų,
10. Coronary Heart Disease dening of Liver — Aleoholic
riu du klebonu, vieną knyg- kai Lietuvą dar tebevaldė rukatą ir gyvastį.
(Occlusion, Tbrornbosis, Sele- type) .. 2 ar 00.50 proe.
“Caneer (vėžio), nelaimingų nešį, kuriam netoli Žąslių net sų carai yra daug užsilikusių,
23. Senility (Old age) .. 2
rosis — Angina Pectoris ..
aš^Tai vis seniai, kurie jau daatsitikimų, Tubereulosis (d.io paminklas pastatytas. D
ar 00.50 proe.
i
8 ar 2.03 proe.
vos), sulig mano rekordų nuo į— matot. Ubagauju. Trečias ,bar nieko veikti nebegali ir
26. Bronehitis (Aeute and
11. Arterio Selerosis
and
metas ubagauju it- mane visi: jaunuomenei apie anuos nuoChron. Emphysema, Bronchi- balandžio 1, 1932, iki balan
Hypertension (aukštas kraujo
j žmius laikus visad pasakoja.
džio 1, 1934, parodo mažesnį šuniin lodo.,,
ectasis) .. 1 ar 00.25 proe
spaudimas) Hardening of ar— O kodėl gi taip? Galėtu
(Empyema,'
skaiči«’ ne«u buvo U*
Tsb.
27. Pleurisy
teries .. 7 ar 1.8 proe.
mėt į savo buvusius mokinius
Pleurisv with Effusion) .. I ^Ttsniais metais,

tegtinal inflammation — Ob-

žinios

ĮVAIRIOS

(Daugiau bus)

! 6900 SOUTH IIALSTED ST.
Valandos: 1 iki 4 po pietų. 7 Iki 8 rak.

IMi vviidi
DR. VAITUSH, OPT.

DR. CHARLES SEGAL

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

Telefonas MlDway 2880

Plione CANai 6122

DR. KARL NURKAT
GYDO
.

AKIS
Ir prirenka akinius

ntnakomliiKAl
Vai.: nuo

Antrad. Ir Sekmad.
Nedalioje pagal sutartį

2201 W. 22nd Cermak Rd.

Res. Phone
EVGlevrood 6611

35th Street

DAKTARAI:

LIETUVIS
OPTOMETRICALLT AKIŲ
SPECIALISTAS
,
Palengvina akių įtempimą, kuris
esti priežastimi
galvos skaudėjimo,
svaigimo akių aptemimo, nervuotu-1
OFISAS
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso,
4729 So. Ashland Avė.
trumparegystę Ir toliregystę. Priren-'
gta teisingai akinius. Visuose atsltl- I
2 lubos
kimuoss egzaminavimas daromas su I
CHICAGO. ILL.
elektra, parodančia mažiausias klal-J
das. Specialė atyda atkreipiama
į
OFISO VALANDOS:
mokyklos valkus. Kreivos akys ati-1 KT
„ ,, , ,
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. j Nu0 10 lkl 12 val ry,ei nuo 2 lkl 4
NedSli'oJ nuo 10 Iki 12. Daugely at-į val P° Pietį >'r nuo 7 iki 8:30 vai.
atlikimų akys atilalsoutoe be akinių.
vakaro. Nedėllomls nuo 10 lkl 12
Kainos
lamos pisimi
pigiau kaip pirmiau.
valandai dieną.

Phone Boulevard 7589

Ofiso val<«nuo 1-S: nuo 6:30-S:3o

756 W

«

ĮVAIRŪS

DR. A. J. BERTASH

Office Phone
TKIniiKle 00 4*

Ofiso Tel. CAI.umct 68C.»

Res. Tel. DREiel S IBI

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
visų chroniškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31st Street
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
Nedėliomis ir Sventadleniai's 10 —12

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Y A Kils OH»»

Rez.: Tel. PLAza 2 400

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Vai.; 2-i įr 7-8 vah v«k&r«

Nuo 10-12 v

Valandos:
ryto; 2-3 ir 7-8 v ▼.

NadeidtentaJa nuo

10 UU 12 dieną

PARAPIJOS
SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 15 D., 1934

Pradžia 11 vai. ryte

Širdingai kviečiame visus parapi jonus kaimynus, drauges-us, prietelius, rė
mėjus ir gerb. biznierius į mūsų parapijos pikniką. Už Jūsų visokeriopą
paramą mūsų parapijai tariame širdingiausiai ačiū.
KLEBONAS ir KOMITETAI.

VYTAUTO DARŽE,
115 St. tarp Crawford ir Cicero Ave
IIIIIIIlHIIIHIIIIIIIlllRIIIIIilIlIlHUMIlIlII
PADSKONĖ

MORTA BALSIENĖ
(IY» tėvais Lgukartnitė)
Mirė birželio 28, 1934, o po
gedulingų pamaldų gv. Jurgio
parap. bažnyčioje tapo palaido
ta Sv. Kazimiero kapinėse lie
pos 2 d.
Šiuotni’ reiškiame gilios padė
kos žodžius kunigams pralotu!
M. Ik Krušui, kun. J. Šaulinskui ir kun. S. Petrauskui už
gedulingas pajnaidas. Toliau dė
kojame visiems giminėms, kaimynegns ir draugams už lan
kymą. pašarvotos velionės kop
lyčioje, pareikštus mums užuo
jautos žodžius, už Mišias šv.,
gėles ir grabnešlams Liet. Kels
tučio Pašelpos klūbo.
Taipgi
dėkojame šv.. Onos. Ražancavos, Apaštalystės ir Royal Nelghbors draugijoms už dalyva
vimą laidotuvėse. Dar dėkoja
me visiems dalyvavusiems ge
dulingose pamaldose bažnyčioje
ir lydėjusiems j kapines.
Pagalios reiškiame širdinga
padėką graboriui A. Masalskiui
už sumanų ir rūpestingą pa
tarnavimą ir tvarkingą laido
tuvių surengimą.
O tau, mūsų mylima seselė,
po ilgų kančių šiame pasauly
je lai suteikia Gailestingas Die
vas amžiną atilsiNuliūdę: Seserys ir Broliai

sųstatas pramatomas šis:
mų vietų. Kaip būt gera, jei
DL Simonaitis cf., dr. Nau gu kada nors mūsų Andys už
sėda c., kun. Mačiulionis lb., ■ imtų Knute Roekne vietų ir
adv. Brenza 2b., Šaltimieras Į vėl pakeltų Notre Dame uni
ss., adv. Savickas rf., Eudei versitetų football sporte.
kis 3b., udv. Zūris lf., dr. Winskunas sė., kun. Valančius p.
Andy Puplis
lš Notre Dame universiteto
atostogoms grįžo Andy Pup
lis, kurs yra vestsaidiečiains
gerai žinomas, kaip žynius spo
rtininkas. Jo malonus būdas,
visiems daro gero įspūdžio.!
Išvažiuodamas į Notre Daine
universitetų, jis tikėjosi dar
daugiau pasižymėti sporte ir,
matyt, visa tai jam gėrai se
kasi
Paskutiniais laikais Notre
į Dame football tymas kiek bu
vo susilpnėjęs. Bet jei Notre
: Dame susilauks dar keletu to
kių, kaip mūsų Andy, tai šiam
universitetui vėl grįš Knute
Roekne laikai.
i Linkime Andui pasisekimo
i kuogreičiausia pasiekti Notre
1 Daine football tyme atitinka

tų sūnelis Edmundas staigiu
apendiko uždegimu. Nuvežus
į Šv. Kryžiaus ligoninę, dr.
Bukauskas padarė operacijų,
bet apendikas jau buvo trūkęs. Operacija, anot dr. Itakuusko, padaryta sėkmingai ir
ligonis, matomai, pasveiksiųs.
“Draugo” reporteris linki
ligoniui greitai sveikti, o tėveliams reiškia nuoširdžios užuojautos.
Rep.
ATGAIVINA

100 nuoš. Be to, West Side vyciai atgaivino vienų seniausių,
gražių vyčiuose papročių, būtent, suruošė šeimyniškus pietus prie bendrojo stalo. Komisijos buvo: Al. Zibaitė, E.
Dobravalskiūtė, O. Baltakytė,
S. Kazanauskaitė ir J. Daniuraitė. Pasiskirsčiusios darbais
kiekviena gražiai atliko savo
—

a

t>

uždavinį: prirengė skanius pie
tus, pasirūpino gražių vietų
parke ir patarnavo prie stalų.
Lietuvos Vyčių 24 kuopa
džiaugiasi turėdama' tokias
darbščias darbininkes savo tarpe.
s
Kuopos valdyba
begalo
džiaugiasi tuo faktu.
SRETEP.
. _
st

z

Mūs’ų žaidėjų sųstatas: J. •
Žostautas lb., Puplis ss., C, i
Žostautas 2b., Ačius 3b., Jen-|
kevjčius cf., Kiaurakis lf., Že
nk us rf., Paukštis c., Žiektfs
se., Stankus p.
Metinis parapijos piknikas

Sekmadienį, liepos 15 d., įvyks mūsų parapijos metinis
piknika«, Vytauto parke. Kle
bonas, komisija, komitetas, drgijos ir parapijonvs — visi
smarkiai darbuojasi, kad pa
darius šį piknikų sėkmingu
visais atžvilgiais. Malonu žiū
rėti, kaip visi sutartinai dar-l
buojasi parapijos naudai.

TAIP! MŪSŲ NAUJAI APLAIKYTUS
MATRASUS GALITE NUMAZGOTI
Atminkite, kad .lūs daugiau kaip y3 savo gyvenimo pra
leidžiate lovoje, ilsėdamiesi po sunkaus darbo dirbtuvėje.
Jūsų poilsis bus daug pilnesnis, sveikesnis, jei Jūs gu
lėsite ant gero mat rašo.
Ypač dabar, kada mes parduodame matrosus už stebėti
nai žemas kainas — Jums nėra reikalo daugiau savęs
varginti gulint ant pasenusio, sužniubusio matraso.
Ateikite mūsų krautuvėn ir apžiūrėkite šiuos matrasus.
jrE JUMS PATIKS.

Springsiniai matrasai po.............. $"7-50

Lietuvos Vyčių Chicagos apskričio metiniam išvažiavime
liepos 4 dienų, Vytauto parke,
L. Vyčių 24 kuopa dalyvavo

“Oldtiinerių” baseball ty
mas sutiks Lietuvos Vyčių 24
kuopos čempijonus parapijos
piknike, 2 vul. popiet. Kas lai-Į
mėti? “Oldtbneriams” ir vėl j
vadovaus bankininkas Jonas
Brenza. “Oldtiinerių” tymo,

PAMINKLŲ

i

M. P. JO V AR AUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav

2310 W. Roosevelt Road
Phone: SEELEY 8760

DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir ttdlrhime visokią rūšių paminklus ir
grabnamius.

'

z

Mūsų šeimyna specializuoja šiame darbe per šešias kartas.
Veskite paminklų

reikalus Ua*

šiai su pačiais išdirbėjai*

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
ir Grabnamių

Vienas blokas i rytus nuo
didžiulių vartų

Didžiausia paminklų dirbtuvė
Chicagoj
Suvirš 50 metų prityrimo

Trys

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Ciileagbd" Lietuvių.

telefonai:

Rez. PENSACOLA 9011
BELMONT 3485
Ofriee: HILLSIDE SS«K
Vineent Roeelll, secr.

Alfred RoseUi, pres.

Visi Telefonai;

arti Grand Ave.

Chicago, Illinois

Telefonas

LACHAVVICH
IR SONOS
LIETUVIAI

YARda

1138

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail

GRABORIAI

GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdinti
Tel. CANai 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PU Ohicago

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319

Lituanica

Chicago,
1439

S.

49th

Ct.

Cicero,

Avenue

111.

Tel. CICERO R»27

GRABORIUS lr BALSAMUOTOJAS
Patarnavirnaa goras lr nebrangus

718 West 18th Street
Telefonas MONroe 3377

Ine."
LIETUVIŲ ORABORIU8
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dyl U
668 \V. 18tli St. Tel. OANal 6174
Chicago, III.

GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ

Tel. BOTIcvard 5208—5413

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT
Cicero, Ulinois
Phone Cicero 2109

REPubiic 8340
5340 So. Kedzie Ave.
(Neturimi sąryšių
tuo

pačiu

su firmų

varduj

BAIAaS

Tei. CICERO 294

.
ORABORIUS
LaidotuvSms pilnus patarnavimas
galimas už $85.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Ave., Cicero, III,

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Ave.

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

rihUln»’»*IV

GRABORIUS

VKD&JAS

1646 West 46th Street

Vi

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

UI.

Tel.

INC'ORPORATED
(įpėdiniai City Fumiture Co.)

T

ROSELLI BROTHERS, INC.,

gįįrT*> Jm*

Vatiniai matrasai po...................... $4*50

‘ • OldtimeriaP ’ parapijos
piknike

a

TRADICIJĄ

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

AVEST SIDE. — Liepos 4 e
d. Chicagos Lietuvos Vyčių i
apskrities išvažiavime, Vytau- Į
to parke, mūsų L. V. 24 kuo- Į
APLAIKĖ VISA VAGONĄ MATRASŲ, KURIE
pa pasižymėjo išlošdama base-, TIKRAI
NUSTEBINS JUS taip savo KAINA kaip ir
bąli čempijonatų. Visų pirmai KOKYBE.
mūsų jaunuoliai supliekė Mar
Pavyzdžiui ar esate matę arba girdėję, kad matrasas bū
ąuette parkų, Gimimo P. Šv.
tų galima numazgoti vandeniu ir muilu, nieko jam ne
parap. tymų 13 prieš 2; ant pakenkiant?
rame žaidime supliekė West
Pullmano ŠvS. Petro" ir Povi
lo tymų 4 prieš 2; trečiame
laimėjo su Šv. Kryžiaus to\vncflakiečiais 5 prieš 0; galų ga
le pasisekė nugalėti ir Šv. An
tano iš Cicero tymų 5 prieš
2. Ciceriečiams pritrūko drų
sos, tat jie net nenorėjo bai
gti žaidimo, nes matė, kad
vis tiek nieko nebus. Taigi mū
siškiai tapo čempijonais. Va-)
lio! vyrai, laikykitės.

n T

Boulevard

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.

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

4139

PAŠAUKITE:

Tel. LAFayctte 3572

J. Liulevlčius

.•

Graborius
Ir
Ba. sumuoto ja.

Patarnauja Chica
goje ir apyllnkfije.
Didelė lr graži
Koplyčia dykai
4O«2 Archer Ave.

'

REPubiic 3100

s

fteStadienis. liepos 7 d., 1934
«■-

ŠVENTO KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
A. Peldžius trauks kintamuosius pave ikslus visų pikniko dalyvių.

NEDOJ, LIEPOS (JULY) 8 DIENĄ, 1934 M.

Maloniai užprašome visus parapijomis,, kaimynus, prietelius ir gerb. bi

rytauto Darže, 115 St. tarp Crawford ir Cicero av.
{ŽANGA

35c.

znierius į mūsų parapijos piknikų.
KLEBONAS ir KOMITETAI

PRADŽIA 11 VAL. RYTO

JJ3
3VEČIAS IŠ LIETUVOS

mę, Hinsdale, su tikietų No.
185.
i Spy

S. Janauskas, Panevėžio viIdur. mokyklos mokytojas lan PIKNIKIERIAI . LOŠĖJAI
kėsi “Draugo” redakcijoj. Sve
kias atvykęs iš Lietuvos ste
Šv. Kryžiaus parapijos pi
lbi Amerikos lietuvių gyveni knike Vytauto darže liepos 8
mų. '
d., A. PeldžiuR ims krutamus
paveikslus visų piknikierių.
ATSIŠAUKITE DĖL
Apsitaisykite kuo gražiausiai
DOVANOS
Jtad atrodytumėt gražiai šiuo
se “movies”.
/ Spy
Marijonų ūkės piknike, įvykusiam liepos 4 d., šveicari
škų karvutę laimėjo tikietas
Pranešimai
No. 185. Ant tikieto galiuko
nebuvo vardo ir antrašo. Pra- J North Side. — ALTASS sky
šome visų dalyvavusių peržifi- ( rius rengia išvažiavimų į Jerėti savo tikietų galus. Lai- fersono miškus, sekmadienį,
mėtojas lai atsišaukia į ‘Drau-, liepos 8 d., antrojo skridimo
go’ raštinę ar Marijonų far- naudai. Visi lietuviai malonė-

Budriko krautuvės radijo' Labai įdomių programų girprogramos praeitų sekmadienį dėjau iš stoties WGES, iš knbuvo gražios, turiningos ir vi-Į rios kas sekmadienis klausau
siems patiko; ne tik lietuviu-J Progress Furniture krautuvės
ms, bet ir amerikonams. Sto- ’ valandos. Praeitų sekmad. tė
tis WCFL, 970 k., 1 vai. kaip. ko girdėti i L. Tenzį, baritonų,
ir visada, buvo lietuviška, su-j kurio dainavimas man labai
sidedanti iš operos ir liaudies patiko. Labai būt malonu jį
dainų ir linksmų šokių. Kai. dažniau girdėt dainuojant. Pro
tik ši programa baigėsi tuoj granios vedėjas^ padainavo soi prasidėjo antra Budriko radi-1 lo ir apie du duetu su L. Tenjo programa iš WAAF, 920 žiu. Visa programa gana vyk., 1:30 vai. ši buvo vedama. kušiai išėjo.
Klausytoja
angliškai, bet susidėjo iš rin-1----------------------------kti nos lietuviškos muzikos ir pinP|UV|TrO Dnnilip* *
operos dainų. Ši programa gi-! MHvIRrI I fcw UnAUufc
ndima ir toli nuo Cbieagos.
Dėkui p. Budrikui už leidimų
tokių programų.
Ateinantį sekmadienį vėl
Iškraustome visų savo modelių
bus dvi Budriko programos. aukštų ir sandėlj po 14, kainos.
325,000 st akas turi būti parduo
PIKNIKIERIAI Rūtos darže laukia prisirengę muzikantai atsilankant daug svečių.
tas negirdėtai žemomis kainomta
Verta
visiems
pasiklausyti.
Rytoj, didžiausios ir turtingiausios draugijos Aušros Vartų Vyrų ir Moterų linksmas pik

DIDELĖ ŽINIA

Lengvais išmokėjimais ar eash.

1935 RADIOS
PHILCO ir kitų žymių išdirbysėių, jau iškrautos ant Pa
rodos, BUDRIKO* KRAUTUVĖJE 3417 S. Halsted 3t.
Taip ištobulintos, kad pagauna tolimesnius kraštus.
GERESNIS BALSAS IR GRAŽUS KABINETAS
Kainos
’r au^^(‘*au- Hadio 4r Victrola Kom
binacijos po
ir aukščiau. Dabar, vasarų, prieš ra

$20

dio sezonų, jos parsiduoda pigiau. Senų radio priimame į
mainus.
\
SKALBKYLOS IR PROSINIMO MAŠINŲ
PASIRINKIMAS •<
*•';

,
<-•
Maytag, Westingbouse, Thor, Apex, po *49.50
DYKAI 26 šmotų sidabrinis stalo setas tiktai trumpam
laikui.
7

•

Įmok 7c tikini $5, po to po $1 į savaitę, taip, kad
skalbykla pati išsimokės
...✓,.

Naujos Skalbyklos po

S49.5O
ir aukščiau

Prnsinamos Mašinos (inangler) po \

$49.50
ir aukščiau
Vartotos skalbyklos po

$9.00

Jos. F. Budrik F

Ine.

3417-21 So. Halsted St.
Tel. BOUIv. 4705-8167
Rakandų - Elektrikinių Refrigeratorių
Krautuvė
BUDRIKO RADIO PROGRAMAI—
W C F L 970 K. nedėliomis nuo 1:00 iki 1:30 vai.
W A A F 920 K. nedėliomis nuo 1:30 iki 2:00 vai.
W H F C 1420 K. ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 vai.

nikas. Visi kviečiųmi ir toliau gyvenantieji draugijos nariai atsilankyti į Rūtos daržų.
Žada su garsiakalbiais su skambiomis dainelėmis palinksminti lietuvių Roosevlto Co. ra
kandų savininkai 2310 W. Roosevelt Rd.
kit dalyvauti, nes visiems rei
kia paremti savo tautos rei
kalas.
Komisija

Klausęs

$29.45

JOHN B. BORDEN

I grama bus vedama nors lie
Lietuvis Advokatas
tuvių dvasioje, bet anglų ka
2201 W. Cermak Road
lboje, nes jos klausosi ameri(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank Name)
Budriko krautuvės radijo lkonai' Viai lietuviai Paaikla«Valandos Kasdien nuo 9 iki 5
Roseland. — L. R. K. S. A. * programa ketvirtadienį, 5 d.ls^k^e‘
Panedėlio. Seredos ir Pėtnyčlos
Zanavy as
vakarais 6 Iki 9
33 kuopa liepos 8 d. rengia’*
* Telefonas CANal 1176
liepos, iš WHFC, 1420 k.,
Namai: 6459 S. Rockwell St.
pikniką AVashington Heights
7:30 vai. vakaru, susidedanti
Rytoj, 11 vai. ryto, kaip
Telefonas REPnbllc »COO
miškely, Į07 ii May, St. Bus .» ]i^uv|gųos njųzikos buvo la- kaip kas nedėldienį, Progress

RADIO

1 Resldence Phone
Engi<*w<MMl 5M40

Bushieas Phone

,J .
, ’ .
. ,
/bai graž*. Liaudies, dainas la- I urniture Co. duos gražų raEuglenood 5HHS
Kviečiame skaitlingai atšilau - ..
. . . 7?
-r -i
'j.x .
uh-pc
. ..
,
... ,
. hai vykusiai išpildė Budriko dio programų iš stoties WGES
kyti su draugais pasilinksmi-, ... . _ /
T
• i • •
K p j radijo duetas įr soprano so- 1360 kil. Dalyvaus gen dainil lo.
,
ninkai, kalbėtojai ir bus gra- MODERN PHOTO
STUDIO
Rytoj (sekmadienį) Budri- žios muzikos. Nepamirškite aĮrengta
Brighton Park. — Draugija
Hollvwi>o<l šviesomis
iko krautuvės bus net dvi ra-įsisukti savo radijus ant 1360 AUKŠTOS RUS'ES
Gvard. Pirma Div. Šv. Kazi
PAVEIKSLAI
. Ldijo programoj: iš WCFL, kil.
XX. Nutraukiame
dienų ar
miero Karai, laikys pusmetinį į
vakare
_
____
;_____
susirinkimų sekm., liepos 8 d., • 970 k., 1 vai. popiet, i P iš/
420 WEST 63rd STREET
pAVVIFTIMAS
parapijos mokyklos kambary- •’ A\AAP, 920 k., 1:30 vai. po-•
je, 2 valand, popiet. Visi na
AW Pr0Kr»m™> Busidį»!
F - 4
CHICAOO
. Širdingai kviečiu visus Chi
riai
kviečiami. laiku susirinkti,
HetaviSkoa
-------, muzi- cagos ir apielinkinių miestelių
nes turime keletą svarbių rei |.koa ir dainų’ taiP K1 “ nftu- lietuvius, draugus is senus pa
kalų svarstyti. Taipgi atsives- <lin^ pranešimų. WAAF pro žįstamus atlankyti mane mano KVIEČIAME ATIDA
! biznio vietoje. Užlaikau dideRYTI ČEKI V
•
lį
pasirinkimų.
Visokių
degti
SĄSKAITAS
REIKALINGA nevedusi moteris apie
•
, •
-v—...
m. amšlaus, dm namų ruoftos ant , nių J V18OK1U TUSIU vyno lt
Primename visiems nariams 25
Balansas
turi Imt'
ūkės arti DoVners Orove. 20 myliu l alftUS. Pristatome aludėniS.
i*
Chicagos.
Turi
turStl
prityrimų
ne iii.ižiau SUKI.
ir pažįstamiems, kad didžiulis ūkės darbe. Atsišaukite;
i Dovanos visiems atsilankuW
IL
LIAM
WALLAXCHES,
[
PAHANKIS
DBAIT.IŠKA
įllrigliton Parko keturių drau
siems.
Rte. 1, Domicrs O ovr, III.
TVIRTAS
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
gijų rengiumas piknikas įvyks
liepos 29 d., š. m., Miliausko PABDrOB.«A8 Kybartų m. cen-'iūrn8 mandagiai.
HALSTED EKCHANGE
darže, prie 87tb St. ir Kean tre Lietuvoj modemiškai (rengtas j- j Reikale esant, atsiminkite
Jų aukštų mūrinis NAMAS ir skly- J» .
avė., -Justice, Park. Piknikui pas 1SI7 kv. mtr. 'Kaina 90.000 litų. * ' '*
HATIOHAl BANK
daug brangių daiktų aukojo Sužinoti' adresu: Kaunas, laisvės ai. NATHAN KANTER Halsted St. ir J9th PI.
3, I a., IV krrtmb.
draugijos ir jų nariai. Mūsų _ ~___
Narys FEPER t L
4707 S0. HALSTED ST.
narys R. Andreliūnas, laikro- - .reIkamHgi sai smonai ir mINSURANCE KORPORACIJOS
....
... z... ,
rfsvlnėtojal eiti lį.namų J namus »r
Tel.: VARds 0801
dininkas, 2650 W. 63rd St., au pardavinėti radijo, refrigeraton'us Ir
skalbimui mašinas. Tur, mokėti :inČS. 1 rltškul ir lletuvltltal. Alim ir komtkojo laikrodį 25 dol. vertės
Rlras.
Turi' turįtf rekrinCndar l.las.
Kitos dovanos taipgi brangios j Atsišaukite'
PERKAM
ir įdomios. Taigi, visi nariai , Jjpbkvs mi mc » radio rtorf, INSURANCE
4>1« Wcst I4Ui st.
LIETUVIŠ
NOTARY
ir pažįstamieji prašomi atsila
Cicerą, UI.
Klauskite Mr. I.ipaky
nkyti ir atminčiai nors vienų
KUS BONUS
PUBLIC
dovanų laimėti.
Valdyba
•
. .....
PARDAVIMUI ar mainymu, 15 sREAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
km geros žrmės. Geri bud,akai, ele
LAIVAKORČIŲ
A' O E N T Ū B A
Marąuette Park. — Sekmadie ktra. Prie pat miesto. Iltinols valst
Mainysiu
ant
matu
bizniavo
arba
2
nį, liepos 8 id., Gim. Pan. Šv. pagyvenimų namo. Arba oorduoMn Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
parapijos choras rengia išva pigiai ui eash. Atsišaukite;
2608 WBST 47th STREET
Tel. LAFayette 1083
žiavimų Indianos smiltynuose.
B. G.
1503 8. 4»,b Avc.,
Visi susirinks lygiai 10 vai.
UtCF.RO. IUpo < vai, vakara'a
ryto prie 69th ir Washtenaw
Klausk kaip gali nusipirkti namų,
į Avė. (prie Pudzuvelio krautu REIKALINGAS anglių pa
vės) ir visi sykiu važiuos.
jeigu turi Building and Loan Serų šidje įstaigoje
rdavėjas - salesmonas. Prašo
Renginio komisija rengiasi, me pasakyti ar prityręs šiame
ypatingai choristės - šeimini darbe ar ne. Atsišaukite laiš
KEISTUTO LOAN AND BUILDING
nkės žada visus kuo skaniau ku:
ASSOCIATION No. 1.
siai pavaišinti; bus ir K. Ba
B0X NO. 301
gdono muzika.
"Draugas” 2334 S. Oakley av.

P. CONRAD

Ieva

840 West 33rd Street

Lukošiūtė,

koresp.

Chioago, UI.

$150.00 Seklyči'ų setai

3145.00 Valgomų kambarių setai

$2945
308.00

i
į

Seklyčioms kaurai

$1950
3150.00 Miegamų kamb. setai

$29.85
Skalbimui mašinos

$39.50
Elektrikinės ledaunės

$8950
Geležinės lovos; Visų dydžių

$395
Pilnos vatos matrasai

$4.95
3x12 vailokiniai kaurai virtuvėms

$398
350.00 gesintai pečiai

$2875
321.00 Inner spring matrosai

$8.95
šimtai kitų bargenų šiame di
džiuliame išpardavime. Atsiminki
te dkTiiaosių ir puikiausių rakandų
krautuvę Bridgeporte.
P-nas Josrplt Jozattis. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.
3621-23-25 South
Halsred St.
Atdara Antrad.. ketvirtad. Ir
šeštadiem'o vakarais Iki ID vai.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chicago, 111.

TEL. REPUBLIC

34M

Katrie perkate anglis
1<
dralverių. siųskite Juos
J
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, už mažiau
pini'gų.
Pncabontas M. R.
tiktai 37.00 tonaa.

POPIERUOJAM Ir PENTUOJAM

Atliekame visus namų dahlm'mo
darbus. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1314 m. poplerda rolė — 6c.

joseph AUGArrrs
1308 8.

50th

A ve.

Cicero. DI.

Tel. Iaifaycttn <713

Pblrme Prospect

1S54

EDWARD TROST
PATNTINO and DECORATING
HARDWARP. and PAINT STORE
SIU W. «8rd Str.. <2U,ago

