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Įsikariavusius sutaikinti nėra 
galimybės

BUENOS AIRES, Argenti
na, birž. 23. — Čako srity tąrp 
Paragvajaus ir Bolivijos ka
riuomenių kelinta diena vyk
sta kruviniausios 
kurios, anot žinių, virto sta
čiai skerdynėmis.

Praneša, kad boliviečių ar
tilerija kyliu įsiveržė parag- 
vajiečių frontan, ir visų boli- 
vitcių barų išskerdė patrankų 
šoviniais. Dabar griauja kitas 
fronto dalis.

Kalfcįama, -kad per du me
tus kariaujant nebūta tokių 
krūvinių kautynių, kai kad įvy’ 
ko šiomis dienomis.

Nereikia užmiršti to, kad 
bųlivicčių kariuomenę mank
ština vokiečiai karininkai ir 
jie daro visus puolimams pla
nus. Cako raistuose jie tari

ABC ATSISAKĖ REMTI 
KUBOS VYRIAUSYBĘ
HAVANA, Kuba, birž. 23. 

Galinga salos politinė ABC 
organizacija, kuri ikišiol rėrtiė 
prezidento Mendięla vvriausy- 
l»ę, pagaliau atšaukė šį rėmi
mų.

To priežastis yra ta, kad 
per pastarąsias kelias dienas 
vyriausybė parodė daug savo 
silpnumo, neturėjo gana ener
gijos kovoti prieš radikalu^ 
teroristus, ypač po to, kada 
radikalai užpuolė šios organi
zacijos yaikštynes.

Šios organizacijos vadai pra 
nešė, kad -organizacija pati 
viena kovos prieš radikalus

SU KATALIKAIS KOVOS 
PRIEŠ NEPADORIAS 

FILMAS
NEW YORK, birž. 23. — 

New Yorko ^protestantų bažny
čių taryba ir žydų rabinai nus 
prendė prisijungti prie kata
likų ir su katalikais bendro
mis pajėgomis kovoti prieš

TŪKSTANČIAI TIKINČIŲ
JŲ REIŠKE IŠTIKIMYBES 

VYSKUPAMS

* BERLYNAS,'birž. 23. —
F.uldoj įvyko Vokietijos kata
likų vyskupu metinė konferen 
cija, kurioje dalyvavo 2 kar
dinolai ir 20 arkivyskupų ir 
vyskupų. Kardinolas Sehulte,

nepadorias filmas, kad jas i Koelnes arkivyskupas, nesti-
perdėm apvalius nuo nepaken
čiamų purvų.

Kitų miestų protestantai ir 
žydai taip pat bruzda, kad su
sidėti su katalikais prieš ne
padorias filmas.

CHICAGOJ APIPLĖŠTA 
VIZITORĖ

išvedę frontų^ kurį vadina i Tovei. O vyriausybė tesižino. 
Hindenburgo linija. Paragva- 
jiečiai dar nė vienų kartų neį
laužė tos linijos.

T. Sųjunga dėjo pastangas 
abi respublikas sutaikinti. Tas 
nepavyko. Nė viena pusė ne
nori pasiduoti.

Chicagos parodon atvyko'iš 
Atlanta, tGa., vizitorS, Mrs. L. 
King, 35 m. amž., ir čia tuoj 

smurtininkus ir-dirbs salos ged susidraugavo su trimis vy-

(SAKYTA DARBAN GRA
ŽINTI UNISTUS

\VASHINGTON, birž? 23. - 
Illinois Power and Light kom 
panija paleido iš darbo de
šimts unistų darbininkų Cham- 
paign Urbana distrikte.

Krašto darbo boardas pa
kvietė kompanijų, kad' ji pa

ntų dėl to savo elgesio, 
nija neklausė.

ftis darbo boardas da- 
bar nusprendė paleistų darbi
ninkų naudai. Kompanijai įsa
kė, kad tie darbininkai būtų 
priimti atgal.

NĖRA ŽEMIŠKOS 
GYVYBES

VOKIETIJOS AMBASADO
RIUS IŠVYKO EUROPON

NE\V YORK, birž. 23. — 
Garlaiviu Europa j Vokietijų 
išvyko vokiečių anihasadorius 
J. Valstybėms, dr. Hans Luth- 
er.

Iš garlaivio per radijų jis 
pranešė, kad jo grįžimas at
gal į Amerikų vra užtikrintas.

Kiek anksčiau iš Berlyno 
buvo skelbiama,_ kad vargiai 
jis grįšiųs į Amerikų.

9 ŽUVO, 10 SUŽEISTA
CATAWBO, N. C., birž. 23. 

— Važiavęs su negrais darbi
ninkais trokas susikūlė su ki
tu troku, kuriuo buvo vežamas 
priemoniškas šilkas.

Įvyko baisi katastrofa. 9 
negrai žuvo ir 10 sužeista.

rais. Chicagos gyvenimo nepa- 
tyruRi moteriškė su jais pada
rė “date.” Iš vakaro ji nusi
vedė jų du į teatrų, o ant ry
tojaus ji pakviesta automobi
liu pasivažinėti.

Išvažiavus iš Chicago mie
sto moteriškė išmesta iš auto
mobilio, kurio viduje liko jai' 
priklausantieji Floridos vieš
bučio bonai vertės 5,5tN) dol., 
aukso laikrodėlis vertės 200 
dol. ir piniginė su 200 dole
rių.

Policija ėmėsi energingai 
ieškoti piktadarių ir pagaliau 
Roosevelt viešbutyje tįreštavo 
vienų įtariamųjų Nukentėjusi 

. moteriškė areštuotųjį identifi
kavo. Veltui tas mėgina išsi
ginti.

Rasi, jis išduos savo sėbrus.
Tai pamoka, kad su nepažį

stamais dideliam mieste, ypač 
moteriškei, nieku būdu negali
ma susidėti. Mrs. King įsiti
kino.

PLATINA VOLDEMARO 
STRAIPSNI

SOVIETUOSE PANAIKIN
TA REVOLIUCINE 

TARYBA

BERKELEY, Cal., birž. 23. 
—• Mokslininkai suseka, kad 
planetos Jupiteris, Saturnas, 
Uranus ir Neptūnas savo ore 
netiki oxĮgeno. Tad tenai ir 
nėra tokios gyvybės, kokia yra 
ant mūsų planetos žemės.

KLAIPĖDA. —'Birželio 1
MASKVA, birž. 22. — Sod. Šilutėje valstybės saugumo . ....... . vietų wriausvl>ė panaikino sa-pohcija sulaikė J asinėms-1 • j f

(SVEIKO APSKRITIES 
TEISĖJAS

buv. Sasso ’ partijos narius, 
kurie apolografu persispaudi- 
nę platino žinomų Voldemaro 
straipsnį, savo laiku įdėtą 
“Preussiscbe Zeitung.” Pla
tintuose lapeliuose ypač pa
brėžtos Voldemaro to straip
snio vietos, kur autorius kri-

Cooko apskrities teisėjas tikuoja vyriausybės politikų 
Jareckis, kurs ilgų laikų si r-j Klaipėdos krašte, 
go, jau vėl grįžo apskritiem | . — . . * ■ ......
teisman. eiti savo pareigas. PLATINKITE “DRAUGĄ”

vo istorinę revoliucijos karo 
tarybų, ši taryba buvo suda
ryta iš pasižymėjusių raudo
nųjų kareivių ir jos žinyboje 
buvo raudonoji kariuomenė.

Dabar kariuomenė paduota 
išimtinon karo komisaro gen.
Vorošilovo iinybon. Jam pa
gelbininkais skirti Tvan Ga- LONDONĄ#, birž. 23. 
marnik ir Michail Tukačev- Bristolio komunistai puolė fa-

prios sveikatos jr negalėjo da
lyvauti. Jo Emjnencijų konfe
rencijoje atstovavo generali
nis vikaras, mana. E. David.

Ši konferencija buvo nepa- 
jiaprastai reikšminga, kadangi 
tartasi, kaip praktiškiau vyk
dyti Vatikano padarytų su Vo 
kietija konkordatų, kurio vyk-i 
dyrnui hitlerininkai stato įvai- t 
rių kliūčių. ' ,

Vyskupų konferencijos metu 
Puidoj turėjo suvažiavimų Vo 
kietijos Šv. Bonifaco draugi
ja. Šv. Bonifacas yra pripa
žintas Vokietijas apaštalu. Jo 
kapas yra katedros kriptoje. 
Per draugijos suvažiavimų 
tad suvyko apie 20,(MM) maldi
ninkų, kurie dalyvavo iškilmin 
gose pamaldose prieš atidary
siant vyskupų 'konferencijų. 
Entuziastiškomis demonstra* 
rijomis maldininkai pareiškė 
savo ištikimybę vyskupams. 
Berlyno vyskupas N. Barės 
per pamokslų pareiškė, kad 
Katalikų Bažnyčia Vokietijoj 
savo pasiuntinybės darbe ne
privalo būt ‘varžoma.

‘‘Nei Augustas, nei kas ki
tas įsteigė vyskupo ofisų, liet 
Kristus,” sakė vyskupas Ba
rės. “Niekas negali mums nu
rodyti, kad tas, ar kitkas 
mums. netinkama, -arl^a yra 
priešinga mūsų temperarben-v
tui. Dievo žodis yra amžinas. 
Bažnyčia yra reikalinga visi
škos laisvės Malonei, Sakra
mentams ir tarnauti Dievui.”

'Vakarinių pamaldų metu 
vyskupas J. B. Sproll sakė:

“Negi saulė kų nors prara
do iš savo gražumo ir didin
gumo Y Ar gi ji nešviečia vi
siems be jokio skirtumo žmo
nėms, baltiems ir spalvuo
tiems, vrtkiečiams ir prancū
zams, europiečiams ir ameri
kiečiams! Lygiai taip ir Die
vo Bažnyčia pasaulyje neturi 
sau jokių ribų. Mūsų Viešpa
ties palikimo žmogus negali 
siaurinti ir varžyti. Išganyto
jas paliko mums ne kokių tau
tiškų, bet visuotinų Bažny
čių.”

BARA TĖVUS, KAD VAI
KUS AUKLĖJA KATALI

KIŠKAI *

KARALIAUČIUS, M. Lie- 
tuva, birž. 23. — Jaunųjų bit- 
lėlininkų vadas Staebe saky
damas čia prakalbų denuncija
vo katalikus tėvus, .kurine yra 
pasiryžę savo vaikus išaugin- 
ti~gerais katalikais ir nepa- 
duoti jų. naciams.

Toki dalykai yra galimi tik 
pas vokiečius fanatikus, ku
rie nieko nedaro iš kitų įsiti
kinimų, bet tik žiūri vieniems 
sau naudos.

NACIAI AREŠTUOJA 
KATALIKUS

BERLYNAS, birž. 23. —I
Golimice fanatikas Gregor 
Meissner su peiliu nudurė fa
natikų ųftrių Kurt Eisholz.

Nacių policija skelbia, kad 
tas žmogžudys esųs vienos jafi 
nųjų katalikų sujungęs įstei
gėjas. <

Į tai atsižvelgus, policija be 
Meissnerio areštavo dar ir 11 
narių iš jaunųjų katalikų są
jungos. »

Nudurtas nacius palaidotas 
Potsdame valstybės kaštais.

akli. Tuo būdu kariuomenės 
kontrolė Rocentralizuojama.

šištus ir sukėlė riaušeR. 
lika asmenų sužeista.

Keli©

ŠIEMET SEIMAS ĮVYKSTA 

NEWARK, N. J.
I .____

Šiandien pradedamas iškilmin
gomis pamaldomis lietuvių 

bažnyčioje
SEIMAS TęSIS 4 DIENAS

Šiandien prasideda U.R.K.- į Susivienijimo 
S.Ą'. 48 seimas iškilmingomis I rius.
pamaldomis Newąrk, N. J., 
Švč. Trejybės bažnyčioj, 9 vai. 
ryto. Iškilmingas Šv. Mišias 
laikys Susivienijimo dvasios 
vadas . kun. Jonas Kasakaitis 
iš Pittston, Pa., su vietinių 
kunigų asista. Pamokslų sa
kys kun. Juozas Simonaitis iš 
Elizabeth, N. J., Šv. Petrd ir 
Povilo parapijos klebonas.'

A
Per Mišias giedos vietos 

giesmininkai, vadovaujant mtt 
zikui A. Stanšauskui.

Birželių 26 <L, antradienį, 
8:30 rjįto, bus šv. Mišios už

mirusius na-

Seimo pirmasis posėdis pra
sidės tuoj po pamaldų Šv. 
Trejybės par. salėj. Tikima
si, kad seimas bus gausingas 
atstovais, kuriuos vaišingieji 
newarkiečiai yra pasirengę 
maloniai pasitikti ir pavai
šinti.

Dieuraštis “Draugas” svei
kina seimo atstovus, linkėda
mas geriausio pasisekimo ap
tarti visus svarbiuosius orga
nizacijos reikalus ir nustatyti 
geriausius planus, kad1 sutrauk 
ti į Sus-mų visusriietuvius ka
talikus. > —-

LENKAI UŽ SANTYKIUS!LIETUVOJE NUBAUSTAS

ČIKAGIETIS PUOLA PRE
ZIDENTĄ

Sherman viešbuty įvykusiuo 
se ekzekutyvių klubo priešpie
čiuose First National Bank of 
Englewood prezidentas J. M. 
Nichols aštriais žodžiais de
nunci jznvo prezidentų Roose7 
vel|ų. Jis sakė, kad prez. Roo 
seveltas negerbiąs šio krašto 
konstitucijos, kad jis esųs vie
nas didžiausių “socialistų,” 
kad apsistatęs nepraktiškais 
politikais ir kolegijų profeso
riais. Girdi,, jis negerbiąs tos 
rūšies žmogaus, nors gerbiąs 
jo užimamą vietą.

J. M. Nichols aukština Al 
Smithų. Kadangi jis nepate
ko į kandidatus, tai Nichols- 
per prezidentu rinkimus balsa
vęs už ITo<ovefį.

STEIGS IPOTEKINIUS 

SKYRIUS

Teising. ministerijoj baig
tas rengti ipotekų valdybų stei 
gimo projektas. Ligi šiol toki 
ipotekiniai skyriai veikė tik 
prie Marijampolės ap. teismo 
o ateity numatoma įsteigti 
kiekvienam apskr. centre, prie 

1 apyl. teismų.

SU LIETUVA KOMUNISTAS
VARŠUVA. — Laikraščių 

pranešimu, neseniai įvyko len
kų vyriausybei artimų sujung
tų konservatorių grupių vy
riausio komiteto posėdis, ku
riam pirmininkavo atstovas, 
kunigaikštis Radvila. Susirin
kime buvo priimta programi
nio pobūdžio rezoliucija. To-

Kariuom. teisme buvo svar
stoma komunistų veikėjo Mic
kevičiaus byla. Jią prieš kiek 
laiko išvyko iš* Lietuvos j Ru
siją ir, ten pasimokinęs agita
cijos, buvo pasiųstas atgal ' į 
Lietuvą organizuoti naujo ko
munistų centro. Į Lietuvų at
vykęs su svetimu paRU ir savo

je rezoliucijoje konservato- darbų pradėjęs Kupišky. Per 
riai sveikina ligšiolinius lenkų 
vyriausybės užsienių politikoj

kratų prie jo buvo rasta didėtų pi 
kieki

pasisekimus, būtent, sutartis 
su Vokietija ir su Sovietų Ru
sija. Be to, reiškiama vilties, 
kad glaudus bendradarbiavi
mas su Prancūzija bus-išplės
tas ir į ūkio sritį. Konserva
torių komitetas, esą, pasisakė 
taip pat už santykių su Lietu
va sunormavimų.

IŠ PASALŲ PAŠAUTAS

James Pine, 32 m. amž., 
5143 So. Fairfield ave., einant 
namo iš darbo iš pasalų sun
kiai pašautas.

Pašautasis dirbo United Au- 
tograjjnc Registry Co., 5000 
So. C&lifornia ave.

Policija susekę^tė.d jis dar
bavosi prieš uni j os įvedi
mų toje darbavietėje.

Išvažiuodamas T. ftaliapinas 
1 'pareiškė norų apsigyventi Lis 

tūtoje ir čia kurį laikų po 
visų triukšmų pasilsėti. Jis 
taip j>ftt nori išmokti lietuvi
škai ir dainuoti bet kuriame 
spektakly. Į Lietuvų jis ma
no parvažiuoti rudenį.

lis kiekis kom. literatūros jr 
kitokios inkriminuojamos me
džiagos.

Mickevičius yra dar gana 
jaunas. Gimnazijų baigė Ma
rijampolėj. Teisme pats gynė
si, nuo advokato atsisakė. Tei- 
smas, išžiūrėjęs kaltinamąją 
medžiagų, jį pripažino kaltu 
lr.nubaudė 15 metų s. d. ka
lėjimo.

VISUR KARIUOMENES 

• KUOPOS

MEX1CO'CITY, birž. 23. - 
Meksikos karo departamentas 
paskelbė, kad visos Meksikos 
visuose miestuose ir mieste
liuose bus laikomos negausin
gos kariuomenės kuopos (da
lys).

LZSBONA, biri. 2l. — Įvy
ko pirmasis -Portugalijos ka
talikių jaunų moterų organi
zacijos kongresas.

Kongreso atidaryme dalyva
vo ir Lisbonos patriarkas kar
dinolas. Buvo apie 3,000 de
legačių.
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KOVA UŽ PABALTIJĮ

nukrypo didžiųjų valstybių akys. lzNikijn — 
SSSR ir Prancūzijos atžvilgiu jau gali vesti
savarankiškesnę politikų ir išreikalauti tokių 

politinių kompensacijų ir kontrkompensacijų, 

kokių jj, būdama nedraugiškuose santykiuose 
su Vokietija, niekada nebūtų gavusi.

Kų gi "Vokietija pelnė iš šito susitarimo T
Veik nieko, lvuip pranešama iš Varšuvos, 

ten ir dabar tebeviešpatauja toji pati auti vo
kiška nuotaika. Lenkijoj vokiečių prekės žy
miai smarkiau boikotuojamos kaip kitose ša 
lyse; negalima sakyti, kad ir prekybiniai vo
kiečių — lenkų santykiai būtų labai pagy-

, Alkolizmas ir Pažanga
. .. ■ '* t
. > j * / •. . Z

Kad alkolizmas ardo žmo- ti, kad jume nėra to$ galingo^ 
gaus kūno irdvasios gyveni- ir pramatančios valios, kuri 
mą, apie tai šiandien niekas saugotų jį nuo pavojingų iš 
neabejoja. Kaip žinome, žmo- i krypimų. Išskiriant tik mažų 
nės svaiginasi daugiausia tro- turtuolių būrelį, šiandien žino-

• glemžia visos šeimos pajamas, 
o kada ir to neližtenku, eina 
ma dar toliau, netenkama pa 
skutimų centų ir atsiduriama 
visai gatvėje. Kiekvienų šven
tadienį bei turgaus dienomis 
matome gatvių kertėse stovin-

nės svaiginasi iš vargo, ir svai 
ginasi nežiūrėdami, kokie bus

kšdand smagumo. Kas gi yra 
pats apsvaigimas? — Tai kū
no ir dvasinis nepajėgumas, 
visiškas negalėjimas valdyti narkotikais plačių visuomenės 
savęs, savo polinkių ir jaus- masių yra labai pavojingas

vaisiai.

ŠIEMET LIETUVOJE BUS 
DAUG ŽEMĖS NU

SAUSIMA
Prieš keliolikų metų dange-

čias sunykusias figūras pamė-jlyje Lietuvos vietų, ypač mi- 
1 yna v ilsiomis nosimis, ištysu-iiškuosę ir žemesniuose luukuo- 
siais veidais, prašančias iš j se buvo daug Imlų, kurios tru-

Šitoks užsikrėtimas1 Praeiv-U išmaldos. Ąr manote Ikdydavo tinkamų žemės apdir-
kad jie jau tokie ir gimė? — 
Daugumas jų turėjo didelius

vėję. Kas svarbiausia, tai, kad tarptautinėj 1 ,inJ Svaiginimasis — tai bai-'Juk kiekvienas svaiginamasis Į UKr 
i «-;<» <Lwv„AH5fcAi- .. . .......... i i >. . gasarenoj Lenkija neprisidėjo prie “prov ūkiškoje 

fronto”, ir tai dėl to, kad tokio diplomatinio 
fronto visai nėra ir kud Varšuva Benori pa 
leisti iš akių nacionalsocialistų siekimų Ry
tuose.

mė tikrojo gyvenimo veido. Vi ardo žmogaus dorovinę, intele- 
sais amžiais žmogaus dvasia ktualinę ir kūno sveikatų, tru 
stengėsi būti laisva. Iš kitos kdo kūrybinį darbų, ardo šei- 
pusės fizinių pajėgų ribotu- į mos ir visuomenės gerovę. Dėl 
mas, gyvenimo negalės, gyve-i 1° Čiakyla alkolizmo ir pa-

bimų ir prarūdydavo derliaus 
našumų. Keldama žemės ūkio

ūkius, gražius nanius, turtin- kaltūnų ir stengdamasi kiek
vienų žemės pėdų tinkamai iš- 
Aaudoti, Lietuva jau prieš ke
lis metus pradėjo plačiu mas
tu vykdyti žemės nusausinimo

gas krautuves. Visi jie buvo 
jauni sveiki, gražūs ir puikiai 
gyvenų, kol negirtavo. Alkolie 
juos pražudė, įbruko į rankį
elgetos lazdų ir išvarė į gatvę, ir melioracijos darbus. Šiemet

AriimUncini nfbUv n-ti.nL-fl įauVti \ . •' ~' — . i - 11 • * Kas metai tūkstančiai ūkių ita tam tikslai yra paskirta apieArtimiausioj ateity netenka laukti ne * smūgių įr'sunkumų ba -i^ngos klausimas. Ąr galima .......................... f ‘ f į f
_ actai; ____ an__ xt„ , leidžiami is varžytinių, tuks 12 ir puse milijonų litų. ls siosniė vertė žmogų dirbtiniu bū- vra bet kokia pažanga be sai-i v. . „ . J a .x , n .. p taneiai seimų išvaroma is na-1 sumos numatoma, kaip kas

iuos. Deją, svaiginimasis yra J*0 zinoweins vartojant alkolj? v.____  ,f ___ |.
du

w Rytas” rašo, kad Lietuvos vyriausybės, 
memorandumas Latvijai ir Estijai labai, su
aktualino Pabaltijo s-gos klausimų. Ne tik 
spaudoj ji tapo dažnai svarstomu objektu, bet 
ir politikų bei diplomatų žygių tikslu. “Ost. 
Beobach.” n. 5 konstatuodamas politinį są- 
jūdį dėl tos sųjungos taip vaizduoja didžių
jų Pabaltijo valstybių pozicijas tokios sųjun
gos atžvilgiu.

Lietuvos vyriausybė, antruoju savo me
morandumu kviesdama Latvijos ir Estijos 
atstovus į Kaunu glaudesnio Pabaltijo vals
tybių bendradarbiavimo klausimui aptarti, 
vėl parodė Lietuvos gerus norus pamažu rea
lizuoti trijų Pabaltijo valstybių sųjungos pla
nų. Toji trijų valstybių^ sąjunga Uirės ir to
liau palaikyti taikų Rytuose ir pastoti kelių
bet kokiam užpuolimui.

• r '• ' ■•
Lietuvos memorandumo turinys dar ne

žinomas, tačiau jeigu Lietuvos vyriausyliė 
ryžtasi pradėti tiesiogines derybas su Latvi
jos ir Estijds atstovais, tai tas jau parodo, 
kad nežiūrint k+iūčių tokiai sąjungai suda
ryti (o tos kliūtys daugiausia eina ne iš Pa
baltijo valstybių, bet iš kitur ) Pabaltijui su
siartinti pagrindas yra.

Kas gi stoja prieš Pabaltijo S-gos suda
rymų?

Pirmoj eilėj Vokietija. Kaip pinniau, 
taip ir dabartiniu, metu Vokietija užsienių 
politikos atžvilgiu yra izoliuota. Didelį diplo
matinį ir politinį pralaimėjimų Austrijoj ji 
norėjo atsverti susitartum su Lenkija. Už tų

- susitarimų Vokietija brangiai užmokėjo: de
šimtį metų koridoriaus klausimas jai nebe
turi egzistuoti.

Tuo susitarimu Vokietija norėjo pralan-
.. žti užsienio politikos izoliaeijos frontų, ta

čiau diplomatiniame Himlerio žaidime su Pil-
; sudskiu pastarasis pasirodė esųs gudresnis: 

susitardamas su Pilsudskiu, Hitleris leido Le
nkijai įeiti į didžiųjų valstybių tarpų ir to
kiu būdu padarė jų reikšmingu Europos po-

■ litikos faktorium.ZKk . . * i
-Minėtų susitarimų-pasirašius į Lenkijų

Vokietijos — SSSR santykių pagerėjimo. Na
cionalsocialistų nusiteikimai sukelia Maskvoj 
nevisai malonius jausmus, taip, kad jos drau- 

| giškumu naciai vargu ar gali pasitikėti.
lr su Italija Vokietijos santykiai nebėra 

tokie draugiški, kaip seniau. Austrijos reika
lai, matyt, dauginu reiškė, negu tariama fa 
šizmo ir nucianalsocializmt) “dvasios gimi
nystė”.

Nebereikia nė priminti, kad Vokietijų:-- 
santykiai su Mažųjų Santarve remiasi nepa 
sitikėjiuiu. Neatrodo, kad artimiausiu laiku

ne

5. .„ja, svutMutmt^ jut mų žiauraus gyvenimo vargo met, duoti ir pašalpų bei pa
ieškoti džiauesnio ir lai-1 Pažanga pasireiškia tam tr, * T . , v , > • . , :uziaugsmo ir . • • t u- • • • , • .vargti. Ir vis dažniausiai dėl’skolų, kas žymiai palengvino t

kas kita kai'n tik iškrvni- k rais naujais kultūriniais lai . . . ...... . ... □Kassna, KaipiiK įsKrypi . ... ! girtavimo-. Apsidairykime ap- ūkininkams nusausinti su\4fl
□ meumais. Tu laimėtinai. nla-i. . .mas iš pusiausvyros^ 

Svaiginimosl istorija yra' il
ga. Laiko būvyje svaiginimo
si priemonės kitėjo. Šiandien

mejunais. Tų laimėjimų, pla 
čiaį suprantant pažangų, gali 
būti įvairiose srityfte. Tai žmo 
gaus fizinio bei dvasinio dar-

jie pagerėtų. Anglijoj.ir Skandinavijos kras ...... , ,. v .. , . .... kaip šiandien kad vra. Šiatuose viešoji nuomonė kaip seniau, taip u i ,

dabar dar tebėra nusistačiusi prieš rasistini 
nacių režimų. T^ patį matom ir Jungt. Ame 
rikos Valstybėse, kur dėl nacių režimo ypa-

ilink: ar kam nors* dėl girtavi 
mo pasidarė geriau gyventi, 
ar atrado kuris begirtaudamas

,, .............. , .. .. , išsvajotų laimę. —- Niekur to.u. bo vaisiai, skeliantieji kai . *žmonių svaiginimasis yra pa . v i nepamatysime. N uo neatmena
siekęs labai aukštą laipsnį. Va nors ‘>K> ‘o1 ■»■>«»> . .......
rgu ar kuomet nors buvo to
kių svaiginimosi

dien žmogus gali beveik visų 
savo trumpų gyvenimų pra
leisti apsvaigęs, nejausdamas

.. . .... , • v , havo sąžinės, nejausdamas aptingai sustiprėto vokieeių gaminių boikotas .. , . . , , ..
V • X v • 1 T. n -.linkurnos ir nieko, kas jį ga-Viemntelis Vokietijos draugas Balkanuose, t... . . ,•. . . ... - . (lėtu vienaip ar kitaip veikti.Bulgarija, po perversmo irgi prisidėjo pru „ , . . . . ,./ Bet, »» antros puses, ir tokiųPrancūzijos vadovaujamo fronto. , . . v . . , .nelaimingų žmonių, tokio d> 

Visai suprantama, kad Vokietija, atsi- ddlio dorovės, sųžinės, visuo 
dūrusi tokiose sąlygose, vėl bando pralaužti j menės gyvenimo pairimo taip 
izoliacijos frontų. Ir paskutinį Neuratho i n- pat niekuomet nėra buvę". Mn- 
lervievv specialiam “Paris Soir” korespon- su laikais
dentui reikia laikyti bandymu tokį frontų 
pralaužti ir taip pat prisipažinimu, kad Vo
kietija negali vesti antiprancūziškos politikos

Tačiau kiekvienam laimėjimui 
pnemomų reikia sukaupti kūno

Šiaii- *r dvasios i»ajėgas. O tuo tar
ini kaip galima sukaupti paj& 
gas, kai alkolis, net ir jo ma
žas kiekis, destruktyviai arba 
ardančiai veikia fizinę sveika
tų, paraližuodamas svarbiau-

laukus.- ' t
Šiemet nusausinimo darbai 

platesniu mastu yra numato
mi taip įvykdyti: Alariampo- 
lės apygardoj norima liaigti 
seniau pradėtas Kirsnos ir Pi

pažanga, jeigu Lietuva svai
galams kasmet tiesiogiai au
koja apie šimtų milijonų litų, 

sius veikimo centrus —.nervų į kada iš to svaigalų vartojimo

lnų laikų girtavimas Sėja visur 
tik nelaimes, ligas ir pražūtį l,vfa u^,lių tvttrkynms. n,, t0> 
Todėl kaip gali girtavi,nas de praJ6ta kasti Nenupftj to. 
lintis" su medžiagine pažanga Įjįau p,.nta ir Nova. Kauno'a- 

Dar toliau. Kokia gali būti pygardoj numatoma sutvarky-

dar kelis-svk tiek turi netie
sioginių medžiaginių nuosto-

ti Barupės ir Meklos upokš
nius. Ukmergės apygardoj nu
matyta galutinai sutvarkyti 
Arinonos upelį ic baigti Šir
vintos šoninių griovių kasi
mas. Utenos apyg. norima su

sų laikais žmonės svaiginasi 
nuo lopšio iki karsto.

Šiandien žmonės geria, rtf- 
ko ir visaip svaiginasi ne dč!-1

Ir Pabaltijy Vokietija nori pertraukti i to> kad'jie, kaip kitados, nuo- 
zoUacinį retežį; dėl to ir jos diplomatija Pa į i^Ižiautų, kad jie neturėtų ko 
baltijo valstybėse suaktyvėjo, dėl to ji taip j veikti ilgas valandųs. Ne! - 
priešinga ir Pabaltijo Sąjungos sudarymo idė- šiandien žmonės 'svaiginasi 
jai. Vokietija labai gerai žino, kad dabarti- <jėl to, kad jie per maža turi 
Mėse sąlygose tokia sųjunga nepriklausys jos iaįko, dažnai neturi trumpiau- 
įtakos, priešingai, ji atsigrįš prieš kiekvienų sįos valandėlės pagalvoti apie 
agresyvumo pasireiškimų. O iš kur gresia di
džiausio agresyvumo pavojus Pabaltijo vals
tybėms, jeigu ne iš nacionalsocialistų pusės?
Vokietija turi spaudimo priemonių, ji jas (y- 
pač Latvijoj) ir panaudoja.

Toliau nurodęs, kokiais sumetimais nebū
dama principijaliai priešinga Pabaltijo s-gai 
Lenkija šiuo metu vis dėlto jos įkūrimų kliu 
do, “Ost. Beob.” baigia: Visai suprantama, 
kad Lenkija, įėjusi į didžiųjų valstybių tar
pą, ir Vokietija nori išplėšti savo įtakų visa
me Pabaltijy, tačiau būtų nesuprantama, jei
gu Pabaltijo valstybės vaduotųsi ne savo in
teresais, o Vokietijos ar Lenkijos užmačiomis.

sistemų. Štai kų apie alkolio 
veikimų sako prof. dr. J. Bag
donas: “Alkolis apsvaigina Uų, kada visi medžiaginiai ’ tvarkyti Kiaunės ir Aisetos 
protą, susilpnina orientacijų,) krašto nuostoliai dėl svaigalų Į baseinus. Panevėžio apyg. — 
sumetimo (kombinavimo) ga- i vartojimo kasmet siekia tokių, baigti darbus prie Juodos, Šuo 
lių,'sumažina atsakingumo, są- milžiniškų spnią. Sunku ir be- jp-% Mitos, Upytės, Juostos,
žinės ir pareigų jausmų, ardo 
šeimų, naikina turtų, veda į
pakrikimą, ištvirkimo ir kri- jūroje, didžiųjų savo darbo vai 
minalinių nusikaltimų kelių.] sas kraštas maudbsi ’alkolio 
Be to, alkolis ardo sveikatą,!8*’! dalį išleisdamas sau kfvai 
mažina darbštumų ir padidina! linti ir savo organizmui nuo- 
invalidų skaičių. Tėvai alko-! dyti. Ir blogiausia, kad tie 
likai gimdo liguistus vaikus ir nuodai iš pamatų ardo tų gy- 
tokių būdu silpnina tautų ir!v9.!4 mašinų, kuri gamina vi 
stumia jų į išsigimimų”. ! sa-s medžiagines gėrybes. Tik

rp .. n . roji pažanga tėra galima tiklų pati apie alkohzmą sako!. , ,, , . .. ,
v • • • I f 1 I + • k • 11 kur y”1 blam aplinkumaSuniechamzejusio gyvenimo l>a ir kiti daktarai bei mokslo vy- . . . , ,

greitintas tempas yra tiek pa-) rai. Gal bot, aiškiau destruk-
veikęs žmogų, kad jis visai! ty viai alkolis veikia medžiagi P. Stankevičius ‘S-ba’
nemąsto, kų jam reikėtų da-'nę krašto gerovę bei pažangą, 
ryti, o daro tai, kas pakliūva,! Tik pasižiūrėkime į tų nors ir 
— daro taip, kaip kiti. Mecha- mažiausių, bet pagrindinį vi-

tai, kų daro ir prie ko eina.

niškas gyvenimo tempas žmo
gaus dvasių pavertė- automa
tu, o automatas veikia visai 
net nežiūrėdamas kokie bus 
vaisiai. Ir šiandieninis žmo
gus svaiginasi dėl to, kad 
jis maža teturi jėgos atsispir-

suomeninio gyvenimo narvelį

inanyti apie krašto dvasinę ir, Jaros ir kit. upelių.,Be to, čia 
medžiaginę , pažangų, kai vi ! manoma sudalyti projektų Me

ĮTEIKS notą

Užpuolus hitlerininkams Ka
-— šeimą. Kiekviena šeima tn-i raliaučiuje pasiuntinybtžs še
ri tani tikrų medžiaginį pagri-j kretorių p. Deksnį ir kai ku- 

-ndų, turi daugiau ar mažiau riuose kituose miestuose taip

včžiui sutvarkyti. Biržų apyg. 
numatyta baigti Tatulos upės 
tvarkymo darbus, pradėtus 
net 3928 metais ir kaštavusius 
jau apie 2 mil. litų. Šiaulių 
apyg. norima tęsti darbus prie 
Šušvės, Aud rujos, Švetės, Ve- 
ptos žemupio, Žižmos, Beržės 
ir kit. upokšnių. Kėdainių a- 
pyg. bus sutvarkyta Šumerą ir 
Šalia va.

Tai vis didesnieji darbai. 
Šalia jų visose apygardose nu
matoma vykdyti daugybė ma
žesnių 'melioracijos darbų.

Prie visų tų darbų jau dir
ba ir dar dirbs apie 10,(XX) da
rbininkų, kuriems mokama per 
dieną po 5 litus. Tsb.

išteklių. Išsiplatinęs namuose 
alkolizmas pirmiausia sunai
kina tuos išteklius, vėliau pa-

pat keletą Lietuvos piliečių, 
dėl to vokiečiams bus įteikta 
protesto nota.

REMKITE KATAL1KM- 
KĄJĄ SPAUDĄ

Brutaliai iš 9 pešt. L. K. 
Vytenio Pulko Istorijos

(Pabaiga^ • -

Nuo 10 dienos gruodžio, m. 1919 me
tų Joniškėlio Batalijonas jau ėmė veikti 
kaipo: “9-tas pėstininkų pulkas” — Val
stybės Prezidento įsakymu iš 16 vasario 
m. 1920 metų liko pavadintas, 9-tu pėsti
ninkų Lietuvos kunigaikščio Vytenio pul-, 
ku”, sekančiais įsakymo žodžiais:

“9 jam pėstininkų pulkui už atsižy- 
nvėjitną kovose su nepriklausomos Lietu
vos priešininkais nuo pat pradžios jo for-' 
maviinosi, kaųsk.partizanų būrio, leidžiu 
vadintis “9-tu pėstininkų Lietuvos kuni
gaikščio Vytenio pulku”.

Valstybės prezidentas (pasirašė) a. 
SuP'ionn. \ iriausias kariuomenes vadas 

(Ten. l>eit. (pacirašė) Liatukas. Generali
nio štabo viršininkas Gener - Leit (pasi
rašė) Nastopka. ,

Taigi narsūs Joniškėlio partizanai, 
pakėlę patys ginklas atrėmimui Lietuvos 
nepriklausomybės priešininkų, ir savo 
krauju sutvirtinę laisvos Lietuvos pama
tus, galutinai liko Tėvynes — Lietuvos 
gynėjais, nes išaugę ir sustiprėję kovose 
savo gimtame apskrityje jau kovojo už 
visą laisvų nepriklausomą Lietuvų.

Vytenio dvasia sustiprjno kovotojus 
ir jie toliau iiasirodč savo bočius — kar
žygius mylintieji "ainiai, ir drųsūs kovojo 
su Lietuvos amžinu priešu — Lenkija. Ge
rokai pajuto kirčių Lenkijos baltasis aras 

nao 9-to pėstininkų Lietuvos kunigaiks- 
' čio Vytenio pulko! Mokame laisvę bran
ginti!..

Nuo liepos mėn. 12 <1. 1920 m. 9-tu 
pulku vadovauju majoras Paškevičius, 
prie kurio pulkas dalyvavo ir paskutinė
se mūsų kovose sū lenkais dėl Vilniaus. 
Kovojant su lenkais mūsų pulkas turėjo 
gerų pasisekimų prie Vilniaus, Giedraičių 
miestelio, Dudėnu, Rekupės ir kitose vie
tose. ’’ , ! L .

būt; juodais debesimis aptrauktas, ir mū- i mūsų pulke nebus išgautų, nebus veidmai- 
sų likimas -dar. nėra galutinai išspręsta.-, 
tai Lietuvos laisvės kovotojams dar stovi 
prieš akis eilės sunkių, gal kovų dėl gy
vybės.

Nors kažkaip dūktų vėsulos, norėda
mos mumis amžinai pražudyti, bet mes — 
lietuviai — tikimės į pergalę, o mes —
Vyteniečiai tikimės, kad mūsų pulkas — 
taip sunkiai išgyvenęs ilgų laikų, bebū
nant nuolatinėje tėvynės sargyboje — Ir 
toliau bus tvirtas ir Vytenio vardo ver
tas. ' . : • )

Dabar nuo įsikūrimo pulko, sukaktu
vių šventes švenčiant belieka mums pri
siminti savo pulko praeities atsitikimus 
kovose su Lietuvos nepriklausomybės prie- 

‘ šais, ir susiartinus bendroje šventėje pa
kelti dvasių, kad ir toliau liktame gerais 
kovotojais, gerais ainiais mūsų prabočių, 
kuriu kaulai dabar piliakalniuose tūno, 
o dvasios aukštai dausose gyvena ir mū

mų, bet bus tik viena galinga Vytenio 
šeimyna, kurią ir priešas galėtų gerbti 
už ištvermę kovose, už žodžio išlaikymą, 
už tylų, bet ,energingą darbų Lietuvos 
naudai!..

Dar kartą prisiminkime mūsų pulko 
praeitas gyvenimo dienas — Joniškėlio 
partizanus, Joniškėlio apskrities apsauga, 
Atskirą partizanų mirties batai i jonų, ir 
šiandien, mūsų pulko šventėj galingai už
trauksime Tautos Ininų, ir — į jo galin
gus akordus įsiklausę — tvirtai visi pri
sižadėkime Tėvynei — Lietuvai tarnauti 
iki paskutinio savo kraujo krūtinėse. Te
gul tie pasižymėjimai taipgi nebus tik 
žodžiais — kūnikime juos gyveninian! Va
lio Vytenio pulkas!..

Surankiojo ir surašė Vitkauskas

Laiminga Klaida
Kinietis jaunikaitis buvo beeinąs iš 

bažnyčios. Jau keletą kArtų klebonas bu
vo pastebėjęs jį išeinantį iš bažnyčios ir 
susidomėjo savo nauju parapijonu.

— Ar esi katalikas? — paklausė kle
bonas.

— Ne — atsakė kinietis. — Bet aš 
dažnai ateinu į bažnyčią. Pirmą kartų 
atėjęs taip buvau sužavėtas, kad nuo to 

laiko niekados nepraleidžiu progos.t
— Ar moki kokias nors maldas, ku

rias katalikai kalba? — paklausė kuni
gas. ■ - ' (

— O, taip. /Vardan Tėvo ir Moti
nos.-”

— Netaip reikia sakyti. Persižegna 
jant reikia kalbėti: “Vardan Tėva.ip 
naus ir Šventosios Dvasios. Amen.'

sų žygius laimina. 
Tegul amžinai, mūsų pulko per ko

' Kadangi Lietuvos dangus dar gali i vas įgytas vardas įsliks nesuteptas, tegul

Kauno priemiestyje, Aleksote, toje 
vietoje, kur buvo laiptai aukštyn, (dabar 
kopiama be jų) pakriaušyje išaugęs ne
didelis medis, augąs iš dviejų kelmų, kei
stai susipynęs ties viduriu.

Atėjo laikas, kada jaunikaitis buvo 
apkrikštytas ir liko kataliku. Jis visuo
met •džiaugiasi pirma klaidinga malda, į 
sitikinęs, kad Dievo Motinėlė buvo paten
kinta ta klaida ir manė, kad pler Jos
užtarymą jis perėjo į katalikus. C/u

X, .
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LIETUVOS SKOLOS UŽSIENIAMS
Paskutiniuoju laika, kaip tų apmokėta aukso doleriais. ♦ 

daugelyje valstybių, taip ir! Lietuva su tuo nesutiko ir 
Lietuvoje labai paaktualėjo i Yorko banke obligacijas
kitoms valstybėms skolų mo
kėjimo klausimas. Lietuvoje 
ypač aktualios skolos yra da
nams, švedams ‘ir mažiau rū
pima karo ekola Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms.

D R A U G A S

pjadėjo išpii»kinėti popierfc 
riiais doleriais. Danai dėl to 
liko nepatenkinti ir Lietuvos 
vyriausybę žada skųsti Tarp- Z_  - « .A'

I NIKAS
taUtiniuin Huagos Teisingumo 
Tribunolui. Šį klausimų dabar 

l’rieš kelelis metus Lietuvos svarsto . Lietuvos ministeriu
vyriausybė su dunų statybos 
firma pasirašė sutartį, sulig 
kuria šioji apsiėmė atlikti kai 
kuriuos statybos darbus Klai
pėdos uoste ir nutiesti Telšių 
- Kretingos geležinkelio lini
jų. Sutartyje buvo pažymėta, 
kad Lietuva danų firmai, Da
nijos piekybos ministerijos va 
nlu,*New Yorko banke grųži- 
na skolų Atnerikos Jungtiniu 
Valstybių doleriais ir ten iš

kabinėtas. Išviso Lietuva Da- 
nijui yra skolinga apie 3 mi-'
lijo..ui lity. • ' . PKlS IBUETV

Panašu klausimų Lietuva
turi ir sų šAdų degtukų mo
nopoliu. Mat, 1930 metais Lie
tuva su Švedų degtukų trustu

SEKMADIENYJE, LIEPOS (JDLY) 1 D., 1934
, BIRUTĖS DARŽE, 79th ir Archer Avė.

1) “Draugas*’ ir “Laivas“ vieniems metams; 2) Krėslas, vertės apie $35 
ELT FUftEITURE CO. 3) Deimantinis žiedas, vertės $25 — ROPOLAS ANDRELIUNAS; 

as instrumentas, vertės apie $16 JOHN A. KASS. 5) Radio, vertes apie $50. JOSEPH F. BUD-
4)

davė neaiškus, ypač. po to, kai
Amerikon kongresas priėmė 

sudurė su.arlį, SuH« kuria Sre rei#Jiuclž, sulig kuria vieni., 
danu. buvo atiduotus degtuk,, wle ,k lia Jungti-
monopolis Lietuvoje, Lietu 
va užtai iš jų gavo 45 mili
jonų litų ilgametę paskolų už

įsiperka Danijai duotas obliga- Į,,iažu« procentus. Pasko
mi jus. (Sutartyje visiškai nebu- sutartyje irgi aiikios auk-

nių Valstybių valiuta buvę 
pripažintas tik popierinis do
leris.

Šių ui^Lų .gegužės 20 dieuų;

Lietuva drauge su keliomis ( 
kitomis valstybėmis Amerikai1 
skolas moka, nors ir sumažin
tomis rotomis.
x Kadangi Anglija Amerikai,

| yra daugiausiai skolinga, tai 
kitos valstybės karo. skolų

ATEIVIAI, TAPĘ VISUO
MENIŠKOMIS SUNKE

NYBĖMIS

Lietuvos vyriausybė New Yro- 
rko kauke įmokėjo popieri
niais doleriais paskolos pro
centų pirmųjų ratų. Švedai tuoX - » V »liko nepatenkinti ir žada krei-1 , , T .. _, J skolų Jungtinėms Valstybeptis į treciųjų teismų arba

vo įrašytos aukso klauzulės ;s« klauzulės nematyti, bet j<> 
ir nepažymėta, kokiais dole-jk’ pasakyta, kad‘skola ir pro 
riais danams'skolų mokama: įceu^ grųžinaiuį Amerikos 
auk^o ar popieriniais. [Jungtinių Valstybių doleriais,

Pereitais nitais, kritus do-1 skaitant dolerį Lygų IG litų.
*J Z * ' * • • . • r

lerio kursui, danai pradėjo [Kai dolerio kursas krito, ‘tai’Į kvįestis neįtariu arbitrų. Da 
reikaiauti, kad jiems skola bū-1 švedų skolos klausimas pasi-! bartiniu laiku švedams paskck 

los ir procentų klausimas dar 
tebesvurstomas atatinkamose 
Lietuvos ir Švedijos įstaigose 
ir kol kas dar aišaus nuspren
dimo nėra.

Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms karo skolų, siekiančių ’ 
63 milijonus litų, mokėjimo 
klausimas Lietuvai nėra la-L 
bai aktualus. Amerikai skoli-1 
ngos beveik visos Europos va
lstybės. Kai kurios jų savo 
skolas moka, o kai kurios neiZ
skolų nei procentų negrųžina.

LIETUVIAI DAKTARA.lt
Amerikai Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. CANuI 0257
Res. rno-pcct 4650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 6600 So. Arlcslan Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 4 jRipiet 

6 iki 8:30 vakare

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS /

1440 UO. 4»U> CT., CICERO, ILL.
Utar., Kety. ir Pėtn. 10—9 vai.

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned. Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Tel. LAFayctte. 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANaI 0102

--------------------------- ---------
Dienoms Tel. LAFayettc 5l«3 
Naktimis TeL CANaI 0402

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

Nedėli'ojc pagal sutarti

Office Phone 
FROspect 1028

lies. and Office 
2359 So. Leavitt St.

CANAL 0706

Office Tel. REPubllc 7696
lies. Td. GROvehUl 0817

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J, SIMONAITISv.
2423 W. MAROUETTE ROAD 
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėltfoj ausltarua

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

2 to 4 aqd 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointmcnt

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGA8

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 lr nuo 4 Iki S vak.
Nedėliomis pagal autartl 

Ofleo telef. BOlllevard 7399 

Namų Tet. PROspeet 1980
—

Tel. BOL'Lcvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

x 4G45 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.; nuo 9 Iki'8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Tel. CANaI 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Boad
(Kampas LcavRt Bt.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tel. CANaI 6122

' DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Boad

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas rr Gydytojai,

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

V a 1 a n d o a:
2-4 popiet; nuo 6.8 vakarai*

Office Tel. Wentworth 8330
Rea Tel. Hyde Park 8896

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

6‘KMV SOUTH HALSTED ST.
Valandoa: 1 iki 4 po platų, 7 Iki 8 vak. 

Ikakyriia neradom*

Ofiso: Tel. LAFayctte 4017
Ros.: Tel. HEMIock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2056 W. 69tli kt.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vab vak. 

Seredomla lr Nedšllomls pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
OYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Td. VIRginia 0686
Ofiso val.j 2—4 lr 6—8 p. m. 

Nedėliomis pagal sutarti

Tel. Ofiso BOlberard 5912 
Rez. VlCtory 2343

-14

DR. A, J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-8:30

756 W. 35th Street *

žodžiais, jeigu jis prašo ir, negali rodyti, jog liga, kuriai
gauna medikalę pagajbų arba 
ligoninės priežiūrų dykai. Jei 
jis čionai mažiau kaip penkis 
metus gyvena ir tampa visuo 
meniška sunkenybe, ir jei jis

jis serga, buvo įgyta jaiu gy
venant čionai per tų laikų, tai *
gali jį deportuoti. Imigracijos 
įstatymas draudžia įleisti se
rgančius ateivius. i

IVAIIO8 DAIf ASAIi

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 luboe

CHICAGO. ILL.
L OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vul.

vakaro. Nedėliomia nuo 10 Iki 12
valandai dieną.

Telefonas MIDway 2880

Ofiso Tel. CAlaintel 6893
Res. Td. DRExd 9161

DR.A.A.RDTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir: 
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted 8U t
Kampas 31st Street 

ValanAs: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak, 
Nedėliomis,lr šventadlenlalh 13—12

Rea. Phone
EAGlewou(l 6641

ėffice Phone
TRIangle 0044

KLAUSIMAS. — Jei žmo
gus, nepilietis, suserga, netu
ri iš ko pasigydyti ir kreipia
si į viešųjų ligoninę, ar taip'

klausiniu seka Anglijos pavyz-1 darydamas jis tampa visuo-
džiu. Manoma, kad netrukus 
tarp Amerikos ir jos karo sko
lininkų prasidės naujos dery
bos, nes kai kurios jų savo

nenori mokėti, o Amerika nors 
dalinai ir pakeistomis sulygo-

meiliška sunkenybe ir ar jį 
gali išdeportuoti iš šios ša
lies.

TSAKYMAS. — Ateivio, 
,ns kuris čionai išgyvena ilgiau 

kaip penkis metus, negali de
portuoti dėlto jog jis tapo vi

lnis, jų reikalauja.

LIETUVIAI DAKTARAI:
<cL LAFayelte 8067 •

DR. A. RAČKUS
OTDTTOJAS lr CHIRURGAI

X—SPINDULIAI

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

Valandee: ano 3 Iki 4 vel. vakare 
Seredomla lr nedėliomia pacal 

autartl

DR, A. P. GURSKIS
DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ.

' corner Sacramento 
Vai.: nno 9 v\ ryto iki 8 v. vak.

Phone Hemlock 2061
DR. JOSEPH KELLA

DENTISTAS 
6556 So. Western Avenue

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

Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 
Seredomla lr Nedėliomia pagal sutart] 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

Telefonus REPubllc 7868

VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETBICALLV AJU( 
SPECIAMTSTAS

Palengvins akių (tempimą, kuris 
•atl priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamų aklų karštj. atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas eu 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Spaslalė atyda atkreipiama J 
mokyki* valkus. Kreivos akys ati
taisomo* Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedėlfoT nuo 10 Iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kalnu, pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7569

Tsb. suomenišką sunkenybė. Kitais

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklu 

lr Grabnamlų

Didžiausia parniūkiu dirbtuvė 
CklcagoJ

, — - o----------
Suvirš 50 metų prityrimo

-------o------
Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvės lr 

Laupykite pinigus
---- - —o----------

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių CUleagos Lietuvių.

527 N. VVESTERN AYE.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI:

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI ORABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplglauala 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfntl 
Tel. OANal 2616 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Ot. Cicero, UI.
TeL CICERO 5177

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenne 
Chicago, III.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS lr BAL8AMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus 
718 West 18th Street 

Telefonas MOJfroc 3377

' J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $28.00 lr aukščiau 

ModerniSka k-oplyčla dykai
668 W. I8tli St. Tel. CANaI 6174

Chicago, III.

ZOLP
GRABORIUS lr LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJA#
1646 West 46th Street
Tel. BOVTFvard 6203—8413

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210 .

Vai.: 8-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. MAURICE KAHN ,
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS !

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda 0994 

Rez.; TcL PLAza 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 3-3 lr 7-3 v. v. 
Nmiėldtenial« ouo 19 Iki 12 dia»a

GRABORIAI:

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIKBZJAI

6peclalistai iškalime lr Išdirbi-* 
me visokių rGšlų paminklus tr 
grabuamlua.

Mūsų šeimyna spedallruoja šta
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų rdkalaa <h> 
šiai eu pačiais Išdirbėjau

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Ylenas blokas | rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 9011 
BELMONT 3485 

. Office: HILLSIDE 3865
Alfred Roselll, prea. Vineent Roselll, secr.

rt

Visi Telefonai:

PhoM CAMal 6122

DR. KARL NURKAT
GYDO AMU 

Ir prirenka akinius
atsakom Ingai

Vai.: nuo 10—lv. pp.i
Nedėtoje - pagal sutarti

2201 W. 22nd Oermak Rd.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 S0. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Tel. CICERO 29 4

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 336.00 

KOPLYČIA DYKAI I
1344 S. 50th A ve ., Cicero, UI.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avc.
Tel. Boulevard 4139

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo
• « I • J Tel. LAFayettc 3572.r nebrangutno latdo- j Liulevičlus
tuvėse... Pašaukite*..

REPublio 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmų

tuo pačiu vardu)

Orą (torius 
tt . 

Ralnamuntojas
Patarnauja Chica

goje lr apylinkėje.
Didelė lr graži 
Koplyčia dykai

4092 Archer Ava.

Yards 1741-1742
______ ;**\ " ____ _____________ _ __ j'

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail

J. F.LUOLiKiS
Laidotuviy Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J.J.BmuoUNAS
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.

\
PASAUKITE:

REPublic3130
2506 West 63rd Street

DAKTARA.lt


dka ng a s

AUKOS ALTASS SKRI
DIMUI

.u, Kleb. kun. J. J. Oužauskas We«t Pullman — Rėmėjų 7 į 
‘^pasakė trumpų kalbelę, baign- j skyr.: E. Mateišienė, P. Gud-^ 
Į siems Išdalino diplomus ir do- žiūnienė, M, Rutkauskienė. šv;

-------wr-aRj
Pittnadiebiū, birfejio 25, 1934

5BSSS

MOTI K.) VS. 
JANUŠONIS

Mirt birželio 22. 1934 m., 2:30 
vai. ryto, sulaukęs pusės &rn- 
ilaus. Kilo IH Kauno R6d„ Pa
nevėžio Apskr. Panevėžio par. 
Karužlėklų kaimo. Amerikoje 
ligyveno apie 80 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
brolj Frank. kuris gyvena Pi
ttsburgh. Pa., seserį lr Jos 
valkus: James lr Mlrhael Ya; 
nuMtus lr gimines: o Lietuvoje

BešerJ Viktę Abromavičiene. 
Kūnas pašarvotas koplyčioj

2123 W. Cermak Rd. ' 
lAld.otuvfu jvyks Antradie

nyje, birželio 26 d., 1934 m. 
Iš namų 8 vai bus atlydėtas 
J Aušros Vartų Svč. Panos Ma
rijos par. bažnyčių, kurioje x 
Jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldai bus 
nulydėtas J šv. Kazimiero ka-

. pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus 

gimines, 'draugus ir pažysta
mus dalyvauti! laidotuvėse.

Nuliūdę brolis. sesuo, se-
gers šonai ir glmlr-ės. 

laidotuvėms patarnauja gra
borius- A. Petkus. Tel. Cicero

jų narių vajų lialandžio 15 d., j 
1934 m. ftis vajhs tęsis iki sau

sio 1 d., 1935 ra., todėl naudo-' 
kitės proga, nes vajaus metu!
įstojimo mokėti nereikia. Ap- o „ , _ .» VT r»i •« j ,‘ .. -..>»• t .8. Bulota iš New Plnladel-
hkacu». galima gant, S Sn- pa prisiuntė
Rvtanuuno kuopt!, kurtos ra- TASg skridinn(i $10723. 
mUsi kiekvienoj parapijoj. Da’ Jnozas Jak R 88

' Chesterf ield Sta. Chioago, 111. 
per “Draugo” redakcijų AL
TASS sklidimui prisiuntė au-

• ♦ 4 # * iii

skirti Chicagos apskrities, yra 
dr. J. Poška, 3133 So. Halsted 
St/, ir ftr. A. Rakauskas, 4142 $500
Archer Ave.;‘abu yra Susivie
nijimo veiklūs naciai. IOiomet
daktarus kvotėjas išpilei}vs a>
plikucijų, tuomet reikia krei
ptis į kuopos raštininkų, ku
ris viskų sutvarkys taip kaip 
reikia. •

Susivienijimas turi visokių 
skyrių apsaugos: nuo $150 iki 
$2,000. Taipgi įvesta nauji ap
draudos (“insuranee”) sky-

MOKSLO METŲ UŽ
BAIGIMAS

1 va.-ias. Trumpų prųfcalbėlę pa
sakė ir Karolina Rutelioniūtė.

Mokslų baigė: Butkus K., 
Butkus V., Gedvilas J., Gel- 
budas A., Kanauskas J„ LeŠ- 
kys A., Marcinkus B., Janu
lis T., Sublickis J., Sudikas A., 
Švažas L., Turčinskas S., Ur- 
baitis E., Aleksonifltė J., Bur- 
baitė G., Grigutaįtė L-, Grigu- 
taitė C., Jonaiėiūlė A., Kanau- 
skaitė M., LulytėS., Naciūtė

Veronikos dr-jos: O. šliužienė, 
J. Judeikienė, J. Pučkonienė, 
PuČkorienė. Labd. Sųj. kp.: R. 
Gudžiūnas, Z. Gedvilas. ApaSL 
Maldos: U. Urbonienė, Ek Ma
ckevičienė. Tretininkų dr-jos: 
J. Lukošienė, B. KapoČienė. 
Atradimo Sv. Kryžiaus dr-jon: 
J. Andruška, K. Kilaa. Moky
klos merg. Sodalieijos: Šliužy 
tė. Šv. Juozapo dr-jos: K. Al- 
šauskas, K. Raila, R. Ro&usu

M., Pipčiūtė E.,- Rjumšaitė L., Į Marąuette Park — M. Gra
7 j Skarbalaitė E., Rutelioniūtė

Waukegan, III. — Birželio 
17 d. vpkare Šv. Baltramie
jaus parap. mokyklos mokinių 
buvo vakarėlis draugijų sve
tainėje. Programa susidėjo iš 

riai, kuriems išvardinti labai s*^ dalykėlių.:
, . , ru.i»iAo “'Padaug vietos užraitų. Yra taip- 1) Dainos “Pergalė” ir .“

i K., ir Žigutė I. Lietuvaitė

A

ŠV. KAZIMIERO AKAD. 
RĖMĖJŲ DR-JOS XV 
SEIMO PROTOKOLAS

S. L. R, K. A. CHICAGOS Įima pasirinkti pagal noro ir

APSKR. VAJAUS i 
REIKALU

išgalės.
Draugijos, kurios yra silp

nos ir kurios tik nori, gali, 
prisidėti prie Susivienijimo 
kuopų; joms pomirtinė ir pa-

Kauangi esu vienas iš orga- šelpa bus užtikrinta. Ypatin- 
nizatorių Chicagos Apskrities, katalikiškos draugijos ne- 
todėl ir jaučiu pareigos parei- ridėkite prie bile kokių lais-
-kšti keletu minčių apie Susi
vienijimų ir vajaus reikalus. 
Tiesa, kad kol kas pas mus 
vajaus reikalai dar neina taip, 
kaip turėtų eiti. Pora mėnesių 
jau praslinko nuo vajaus pas- 
kelhimoį o, paėmus bile lietu
viškų katalikiškų laikraštį, ne
galėtume, pasakyti, kad tęsia
mas koks tai vajus tokios di-

vamaniškų klūbų, kurie tik ty
koja jūsų. centus pagrobti, o 
užtikrinti nieko negali. Susi
vienijimo kuopų priedermė 
kviesti tokias draugijas pas 
savė.

Prie progos noriu pažymėti, 
kad S. L. K. K. A. 100 kuopa 
netik pilnai pasiruošusi vajui,

morning in spring” dainavo 
7 ir 8 skyrių mokiniui.

2) 5 ir 6 skyrių mokiniai iš
pildė gražų veikalėlį “Pikni
kas”.

3) 5 ir G skyrių bernaičiai 
išpildė “Kareivių dalį” ir pa
dainavo “’T.egul giria šlamščia,
* V • _ 8 ū I 11ūžia .

4) 3 ir 4 skyrių rfiergaitės iš
pildė šoki “Irish Jig”.

KUOPŲ ATSTOVĖS

(Tęsinys)

sinskienė, V. KazweU, M.^Da 
rgelienė, C. Stasiūnienė, B. 
Jonikienė, J.. Stonkienė, O. 
Sloksnaitienė, L. Druktenienė, 
O. Prosevičienė, R. Prdsevičiū 
tė. Šv. Teresės dr-jos: C. Ado
maitienė, H. Philipięnė, A* Bc- 
lskienė. Šv'. Kaz. Karalaičio- dr- 
jos :' V. Stočkusj V. Startkns, 
A. Vyšniauskas. Mokyklos rė
mėjų drrjos: Gaberieu8HKliau 
gi enė, Dabkūnienė. A_pašL Ma
ldos ir Tretininkų dr-joa:- B. 
Lazdauskienė, A.‘ Baltutienė.

ANTANINA

MANKAITC

-v .
Mir6 Birželio 28 d.. 1924 tn. 
4:10 vai. po pietų,'sulaukus 24 
metu amžiaus. Gimusi Belolt, 
Wls.

Paliko dideliame nuliūdime 
tėvą JurgJ, motin* On* po tė
vais Mockus. 2 seseris Graail- 
d* lt MarcIJoną, ftvbger) Jin- 
kaltj Ir sesers du sūnūs Jero
nimu -lr Jurg), t pusesereg A- 
rotą Daujotiene Ir Aleksandru 
Dąučtuną Ir gimines.

Kūnas paAa'rvotas 1996 8. 60 
Court, Cicero, IH. LaldotuėSs 
Jvyks ketvirtadienyje, Birželio 
28 d.- IA namų 8:0# vaL. bus 
atlvdeta J Sv. Antai*! pa*, baž
nyčią. kurioje Jvvk gvdultnvos 
pamaldos už veikmės stelą. 
Pp namaldŲ bus nulydėtai j 
Sv. Kazimiero kapines.

Nuotirdžlal kviečiame visus 
trimlnee. drangus-ges Ir pažvs- 
tamus-tnas dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas, Motina, se
serys, ftv<Hierts ir giminės.

IAidotųvėms patarnauja era- 
borius Antanas Petkus. Tele
fonas Cicero 2109.

Į-vo gegužei 18, 1934 metais).
Seimui ątStovės: Et. Lotozienė, 
(.’ickevičiūtė, J. Pnulikienė, M. 
Cickevičienė, O. Baltuškaitė. 
Tretininkų dr-jos: U. Rimšie- 
flė, kun. P. Vaitukaitis, M.'Ci- 
ckeviČienė.
K Indiana Harbor, Ind. — Rė
mėjų 21 skyr.: O. Mosteikie
nė, O. Gudienė., šv. Ražančiaus 
Moterų dr-jos: M. Paulauskie
nė, O. Rudaitvtė, O. Elsmins- 
kietie.

(Daugiau bus)
DES MOINES VYSKUPO 

KONSEKRACIJA

PEORIA, III. (per paštų). 
— Mons. Thomas B ergą n bir
želio mėn. 13 ds konsekruotas ’ 
Dės Moines, Iowa, vyskupu.

Šiose įspūdingose iškilmėse 
dalyvavo Jo Emin. kardinolas 
Mundelein, Chicagos arkivy
skupas, 3 arkivyskupai, 26 vy
skupai, 2 abatai, 35 monsigrto- 
rai in apie 300 kunigų.

Naujo vyskupo ingresas

kyklos merg. Sodalieijos: G.
Mozeriūtė, D. Feizaitė.

West Side — Rėmėjų 10 sk.:
M. Dobrovalskicnė, E. Karlau-' ivY^o birželio m. 21 d; Dės 
skienė, F. Šliogerienė, O. Da- Moinese. 
čiolienė, J. Bitinienė, E. Kar- | 
lavičienė, O. Budeikienė, V. 1

J. Urnėža, E. Jaukštis. Moky
klos Merg. Sodaliofjos: I. No- Moterų Sųj. 67 kp.: K. Grigū- 
reikaitė, I. Pakeltytė, G. Ma-1 njen‘1’ K. Vaitkienė, A. Žagu
zeraitė. D. Feizaitė. Sald. Šir-įniene- Mergaičių sodahciįjos: 1^^^^ >Apagt Maldos11 mt
dies V. Jėzaus dr-ma: R. Tuk-i^’ J* -Lukoševičiūtė,
levičius, G. Pakeltis, J. Koly-, P^vUdfitė. Marijos Gimimo 
čius. Tretininkų dr-jos: V. Juo) ParaP- choro: K..Skellv,. Pra-

.5) 5 ir G skyrių mergaitės zftitė> Kazragien^ Rupfiiaukie- lapienė, Z. Jonavičius. Marijos 
išpildė irražu šokį “Aš atsikė-!- Gimimo parap. mokinių dr-išpildė gražų šokį 
liau ankstį rytelį”

nė, Martynaitienė, Rekašienė, 
Stulginskienė, Kavaliauskienė,

6) 1 ir 2 skyrių mergaitės juoįeng. Bernaičių Kolegijos
išpildė drilių “Supine . 1 rėmėjų 35 skyr.: T. Atroškie-

7) 3 ir 4 skyrių bernaičiai1^ j. Bamoškienė, O. Bamba-

imin|o parap. mokinių 
jos: P. Kuzmarskifltė. Šv. Ba-

dr-jos: Ek Danikauskienė. Au- , 
šros Vartų moterų ir vyrų dr- j 
jos: M. Gadeikienė, A. Poške-; 
vičienė, P. Fabijonaitis. Alto-1 
riaus Puošimo dr-jos: P. Mik
šienė. Moterį} Sųj. 55 kp : K

rboi-os dr-jos: M. Skrebienė, Karl#TlHMrt; K Denikauskie

išpiklė “llandkerchief” dri
lių.

8) 8 skyriaus mergaitės išbet jau rimtai varo darbų pi- 
delės organizacijos, kaip S. L. rmyn. Laikytame mėnesiniam* P^ė gražų šokį ‘Ciribiribin . 
R. K. A. Aš čia nebandysiu 1 susirinkime, birželio 10 d., į- ’r skyrių bernaičiai
nagrinėti, kodėl taip yra ir si rasė šie nariai: B. Cilinskie- ™pildė gražų drilių “Kinai 
kas kaltas, noriu tik lietuvių!nė, I. Sakalas ir B. Čižauskie-. 9 gyriaus moki

lienė. Apašt. Maldos:-M. Anu
žienė, M. Ramašauskienė. T. 
Gindvainienė, N. Šeputis, M.

M. Zarumbienė, M. DagienA 
J. Jurgaitienė.

Cicero, IU. — Rėmėjų 9 sk.: 
P. ©ekontienė, O. Rėikauskie-

nė. Aušros Vartų moterų dr-! 
jos: O. Maistininkįenė, B. Pa 
leliūtiienė, E. Berkutienė. Lie
tuvos Vy/ių 24 kp.: V. Mik- 1

nė, V. Mockienė, L. Čcrkaus- į jįg, j. Glebauskas. Labd. Sųj.
7 kp.: O. Budeikienė, K. Šau

katalikiškos visuomenės dėme
sį kreipti į šių didelę orga
nizacijų, o ypatingai dabar va 
jaus laiku. Čia svarbu visiems, 
kbrie dair nepriklauso prie

ne.

DIDELĖ ŽINIA' ■ »* y ‘
lėk raustome visą savo modelių 

aukžtą Ir sandėl) po V> kainos. 
125,000 atakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomta 
Lengvais išmokėjimais ar cash. 

>150.00 Seklyčfų setai

$29.45
8145.00 Valdomų kambarių setai

$2945
8*8.00 Seklyčioms kaurai

$19.50
8150.00 Miegamų kamb. setai

>$29-85
Skalbimui maAlnosStankaitė. šv. Kaz. Karalaičio kienė, B. Rimkaitė, M. Ališau- 

dr-jos: V. Baliflnis' Nek. Pras. skienė. Jaunamecių: II. Miliau- 
Moterų ir Merg. dr-jos:F\ Va- skaitė, S*. Vasaitė, B. Pečiu- 
rkutienė, M - Pakštienė, P. lyte, Z. šeemtuLkųiVi, M- Pe- 
Kvietkieuė, O. Baranauskienė, traitytė, J. Karlauskaitė. Die- 
M. Pratapienė. Šv. PranciS- vo Motinos Sopulingos dr-jos.

$39-50
llektriklnėn lclmm<

$89.50

lienė.
So. Chicago —- Naujai susi- 1 

tvėręs Akademi.jes Knitėjų 
įkyrius, kuriam numerį duo
dame 12-tų. (Pasidarbavimu 
gerb. kun. Prano Vaitukaičio, 
naujo Šv. Juozapo parap. kle
bono, 12 skyrius susiorganiza-

JOHN B. BORDEN ~
Lietuvis Advokatas 

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

f Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 6 

Panedėllo. Seredos lr Pėtnyčlos
vakarafs 6 ikt 9 

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Telefonas REPublic »«<>«

P. J. čižauskas n,a* padainavo tris dainas:
“Fire Engine”, “Brownies” 
ir “Pučia vėjas”.

Programų surengė seselės - 
mokytojos: Akomp. varg. R. 
Žylius.

Pranešimai
Town of Lake. — Susi rink i- 

S. L. R. K. A. organizacijos: mas Labdaringos Sųjungos l 
pavieniams ir draugijoms. S. kuopos įvyko pirmadienį, birž.! 
L. R. K. A. turi tūkstančius 25 d. 7 valandų vakare, para-' 
narių ir nuosavybę vertės su- pijos svetainėje. Visi kviečia- 
virš milijono dolerių. mi atsilankyti, nes yra svarbių

S. L. R. K. A. paskelbė nau- reikalų. Valdyba

REFRIGERATORIAI

Keletas refrigeratorių su niotor 
unit motoru. ,
$15G- vertės bus parduota po

>69.00
LENGVAIS HH0KĖJIMAISr >» ■■ a
Budriko krautuvėje y*ra pilnas 
pasirinkimas naujų WERTING- 
-HOUSE, NORGE, LF.ONAiRlD, 
GIBSON eleetrikinių refrigera
torių.

Jos. F. Budrik Ine.

——

3417-21 So. Halsted St.
Tel. BOUlv. 4705-8167

W. C. F. L.; 970 K., programas nedėliomis nuo 1 jOO iki 
1:30 vai. po piet.

W. H. F. C., 1420 K., ketvergaia 7:30 iki 8:30 vak.

kaus rėmėjų 2 skyr.: V. Ge
čienė, P. Vaičekauskienė, T. 
Norbutienė, M. Navickienė, L. 
Račkauskienė.

“Kas daro OLD GOLD tokį 
mėgiamą cigaretą?”

ŠIE TRYS JAUSMAI PASAKYS 
JUMS!

. .Kinų Akya Pasakys Juma: — 
kad OL.D OOGD padaryti IS 
getresnCs Turkijos tr Naminės 
tabokos. Pažiūrėkite J ffražią 
auksinę lapo spalvą. Ugrus,'kaip 
šilkinius pavajus. Lluosumą nuo 
žvyro, dulkių ir stamnlų trum
pų—gralių.

A. Dųinelienė, K. Jubzaitienė, 
M. Kvedarienė. Apašt. Maldos 
dr-jos: J. Mitkienė, Ot Šlickie- 
nė, M. Paseckieuė. Tretininkb 
dr-jos: O. Daugitienė, O. Sas-

t nauskienė, O. Aleksandravi 
čienė. Angelo Sargo dr-josf'V. 
Nebereiza, J. Vaičiulis. Visų 
ŠŠ. moterų ir vyrų dr-jos: O. 
Kajinienė, P. Gedvilienė, P.

Į Taurozas. E’ęderacijos 12 sk.: 
|O. Rimkienė, L. šeputienė, T. 
Valančius. Ministrantų dr-jos: 
S. Kočiūnas, S. Pečiulis. Mo

NE NUSIMINKITE
Jūs galite gauti pas savo valstlnfnką 
tam tikrą TONIKĄ, kuris per tigrą 
laiką buvo vieno Jžymaus Gydytojaus 
preskripclja. Tai yra tikrai *era nau
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite

Nuža-Tone

Residence Phone
Englew<wxl 5840

P. CONRAD

Zl
*3 ◄

ba
JI____ .

/

Mėnesinis treatmentas už DolerJ — 
pilnai grarantuotas. Jeigu jūs nesi
jausite tvirtesniu, arba Jeigu ne bū
site pilnai patenkintas. Jūsų pinigai 
bus Jums sugrąžinti.

Bushiess Phone 
Englewood 5888

žfODERN PHOTO 
KTtIDIO
Įrengrta

Hollywnn«l Avienomis
AUKSTO8 RUA! ES 

PAVEIKSLAI
Nutraukiame dieną ar 

vakare

420 WEST 63rd STREET
CHICAOO

1
•Iū«V Nosis Pasakys Jums: —
kad OLD GOL.D8 yra gryni. 
Dellkatnas kvapas geriausių 
Turkijos lr Naminių tabakų at
sargiai Rumalžytų, linksmina jū
sų nos).. . Gamtos skonfu. .. 
nė mažiausio hetlkro skonio.

Jūsų Hkonts Pasakys Jums: —
kad OLD OOLD yra lengvesnis 
gerklei Ir daugiau mėgiamas. 
Vžslrlžktle akis. . . rūkykit OLD 
OOLD sykiu su bile kitu ct)ga- 
retu. Ižslrlaklte cigaretą. kurto 
jums daugiausiai patiks Ir lan
kiausiai bua OLD GOLD.

Old Gold Cigaretai vfiiuomet gerai padary
ti, pllno-svorlo lr ftvležfls. Juose randasi 
rinktiniausia queen-leat Turkijos Ir Nami
nės tabokos. Kasdieną, Old Golds yra ly
giai vi'enodas grynume, gerklės lengvume 
tr skony.

Yra naudinga ne tik patiems, bet Ir Jū
sų kelmynai Ir draugams rūkyti Old Golde, 
nes Jie 0uoda gerą pas!rūkymą be Jokio

blogo skonto vėliau. Nuslptrki’te Šiandie palteli, Ir |sltlkrin- 
ktte Not a cough In a carloed (Rkelb )

LIEPOS 7 Dieną Ekskursija
NEW YORK 

l
LIETUVĄ mažiau 

kaip 8 dienos

FRENCH LINE 
‘ILE DE FRANCE’

Express
Laivas

Platesnes Informacijas teikiam Ir.parrtnodam laivakortes. 
Padarome visokius popierius Ir dokumentus. Khinčtam pinigus J 

d i k t n v a

INSURANCE 
1NOTARY 

PUBLIC

PERKAM 
LIETUVIŠ
KUS BONUS

REAL ESTATE
18 metų teisingai pamatuotas blanls. 

8U8IPAMNK1TE IR REMKITE LIETUVJ.

2608 W. 47th STR., Tel. LAFAYETTE 1083

Geležinės lovos; visų dydžių

$3.95
Pilnos vatos ma trasai

$495
8x12 vallokiniai kaurai virtuvėms

$3.98
850.00 gesintai pečiai

$28.75
831.00 Inner spring matrasai

$8.95
Šimtai kitų bargenų Siame di

džiuliame lftpardavlme. Atsiminki
te didžiausią Ir puikiausią rakandų 
krautuvę Bridgeporte.

P-nas Joseph Jozaitts. vedėjas. .

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdara Antrad.. ketvlrtad. lr 
žefttadteni'o vakarais ikt 10 vai.

Crane Coal Co. 
5332 8o. Long Ave.

Chicago, 111.
TEL. REPUBLIO 8408

Katrie perkate anglis ift 
dralverlų, siųskite Juos J 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
plntgų, Pocabontas M. R. 
tiktai 87.00 tonas.

POPIERUOJAM Ir PENTPOJAM

Atliekame visus namų dablnfmo 
darbus. Darbas pigus lr užtikrin
tas. 1994 m. popieros rolė — 5e.

JOSEPH AVOArriR 
iena 8. ROth Ave. Cicero, III.

Tel. Lafayctte 8718 
v____________________________________ y

Pląnne Pmspeet 1854

EDWARD TROST
TAINTINO and DECORATING 

HARDWA11F. and PAINT ŠTOKE 
8111 W. ŪSrd Str.. CKI< ago


