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PREZIDENTAS ĮSAKE, KAD PAPENO 
GYVASTIS NEBŪTŲ PAVOJUJE

Hitlerio įsakymu išžudyta daug 
smogininkų vadų

AUSTRIJOS PASIENY GIRDĖTI PAT
RANKŲ DUNDĖJIMAI

BERLYNAS, liepos 2. — i nacionalsocialistus išversti iš 
Prezidentui Hinde>burgui pa- į valdžios.
tyrus, kad tarp kitų yra are-' Propagandos ministeris dr. 
štuotas ir vicekancleris von J J. Goebbels per radiją išaiški- 
Papenas, prezidentas tuojau | no, kaip vyriausias vadas (Uit 
įsakė vyriausybės organams,! leris) pradėjo kovą su prie- 

kad vicekancleris būtų apsau- šais.

IŠRINKO NADIA 
PREZIDENTĄ

HITLERIS PATS 
KALINYS -

RUSIAI GRESIA 
BADAS

AČIŪ DIENRAŠČIO “DRAUGO 
PIKNIKO RĖMĖJAMS

DT

gotas nuo kėsinimosi prieš jo 
gyvastį.

VYKSTA HITLERIO PRIE
ŠŲ ŽUDYMAI

BERLYNAS, liepos 2. — 
Visoj Vokietijoj vis diar vyk
sta kanclerio Hitlerio priešų 
žudymai. Per porą parų apie 
200 jų nužudyta. Tikras skai
čius nežinornas. •'Daugelis kitų 
patys nusižudė.

Areštui paduotas ir vice
kancleris von Papenas, kurs 
nesenai aštriais žodžiais kriti-

Anot Goebbels, vyriausias 
vadas senai žinojo, kad tarp 
smogininkų vadų vyksta san- 
kalbis prieš jį patį — Hitlerį, 
ka:i.' jį pašalinus iš vyriausy
bės. Sankalbio priešakyje bu
vo smogininkų organizacijos 
štabo viršininkas Roehm — 
Hitlerio draugas.

Penktadienį Hitleris buvo 
painformuotas, kad sankalbi
ninkai planuoja veikti už vie
nos, ar kitos dienos. Birželio 
in. 29 d. vakarą ’God'esburgo 
villoj, ties Reino upe, Hitlerio

VALDOVAI
KLASTOJA RINKIMUS

MEXJC() CITY, liepos 2. 

— Vakar Meksikoj įvyko nau
jo prezidento rinkimai šeše
ilėms metams. Tai buvo tik 
taip “rinkimai.” Viskas su
klastota ir paskelbta, kad re
voliucinės partijos kandidatas 
Cardenas gavęs apie 80 nuoš. 
visų paduotų balsų.

Kitų dviejų partijų kandi - 
datai paskelbė, kad jie nepri
pažįsta Cardenaso išrinkimo. 
Klastų negalima toleruoti.

HINDENBURGO
SVEIKINIMAI

MEKSIKOS V JIS YRA KARIUOMENES 
ŽNYPLĖSE

VIENA, Austrija, liepos 2. 
— Iš Vokietijos pasienio pra
neša, kad ten girdėta patran
kų dundėjimai. Šaudymai vyk 
sta Municho link, Bavarijoje.

Austrijos vyriausybė ra
miau atsikvėpė, kada Vokieti
jos naciai pradėjo savo parti
jos valymą. Tas rėiškia, kad 
jie užsigrįžo nuo Austrijos, 
nes daug užimti naminiais rei 
kalais.

Žymieji austrai pareiškia, 
kad nacių partijos pasakoja
mas solidarumas buvo tik pa
saka. Kanclerio Hitlerio po
zicija labai nusilpninta.

, Pats Hitleris yra krašto ka- 
j riuomenės žnyplėse. Nuo šios

BERLYNAS, liepos 2. —
Vokietijos prezidentas Hinden 
burgąs iš Neudecko prisiuntė 
Hitleriui sveikinimų. Sveikina, j vyriausiųjų vadų priklauso jo 

kad jis sėkmingai apsidirba likimas.

10 MILIJONŲ ŽMONIŲ 
YRA PAVOJUJE

NiK\V YORK, liepos 2. — IŠ 
Europos atvyko tarptautinio 
komiteto badaujančiųjų Rusi
jos gyventojų šelpimui sekre
torius dr. E. Anunende. -Šio 
komiteto pirmininku yra Vie
nos (Austrijoj) kardinolas 
Innitzer.

Dr. Ammende pareiškia, kad 
rudenį apie 10 milijonų gyven 
tojų Rusijoj ištiks badas. Tik 
tada pasaulis įsitikins, kokios 
žalos Rusijos valstiečiams yra 
padarusios šių metų kaitros.

AUSTRIJOJ IŠBANDO
MAS SAUGUMAS

Širdingai ačiū visiems “Draugo” pikniko rėmėjams, ku
rie kokiu nors būdu, ar tai auka, ar tai darbu ar atsilankymu, 
parėmėte dienraščio “Draugo” metinį pikniką. Jūsų nuošir
dus prisidėjimas prie pikniko pasisekimo duoda mums vilties 
ilgiausių metų gyvavimo.

Rūpinsimės prie kiekvienos progos jums už tokį graži} 
pasidarbavimų ir gausingą atsilankymą pareikšti nuoširdų 
įvertinimą jūsų gražiausių norų ir siekių.

Tegul Dievas jums gausiai atlygina už suteiktą dienraš
čiui “Draugui” paramą.

“DRAUGO” LEIDĖJAI

STUDENTŲ SEIMAS
“Draugui” telegrama.) 

THOMPSON, Conn., liepos
2. — Seimas prasidėjo iškil
mingomis pamaldomis, kurias 
laikė kun. J. Kripas, asistuo
jant kunigams Vembrei ir Pe
trauskui. Pamokslą, jiasakė

kun. Kariūnas. Dalyvauja 
130 delegatų.

Seimo pirmininku išrinktas 
J’ilipauskas. Priimtas vieny
bės aktas su Lietuvos mokslei
vių ateitininkų organizacija.

Valdyba.

kavo ir peikė nacių tvarkų ir i <“»«M>tai auvyko pasitariman 
Atvyko ir Hitleris. Ne daugeįsigalėjimą.

Taip pat areštuotas ir buv. 
kaizerio sūnus princas Augu
stas W. Hohenzollemas. Jis į rimai ^sės kelet* valandų, 
uždarytas savo namuose Pots-1Hltleris įsprendė tuojau veik 
dame. Šis princas priklauso ith Po pusiaunakčio jis su sa- 
nacionalsocialistų partijos or-jvo Pab(I°vais nuvyko į \V ies- 

ganizacijai ir yra smogininkų

liui buvo žinoma apie pribren- 
dusį priešų sankalbį. Pasita-

su savo priešais — sankalbi- 
n i ūkais prieš vyriausybę.

Tolesnis Hitlerio režimo li
kimas priklauso nuo pačios vo 
kiečių kariuomenės nusistaty
mo. Apsaugos ministeris už
tikrina kariuomenės ištikimy
bę. Sakoma, tas užtikrinimas 
nėra pakankamai stiprus.

Jei pasirodys, kao smoginin

VIENA, liepos 2. - Moto-į 
rizuoti kariuomenės būriai su! 
šautuvais, užtaisytais durtu-

MASKVOJ AREŠTUOTA > NEPRIKLAUSOMYBĖS
AMERIKIETĖ ŠVENTĖ

vadu.
Smogininkų organizacijos 

vadų žudymai vyksta pačiam 
Hitleriui ir Prūsijos diktato
riui Goeringui vadovaujant.

Hitlerio sekėjai vadina jį 
“der fuehrer” — vyriausiuo
ju vadu. Viskas vyksta šio 
vado įsakymu- Kiekvienas 
priešas suimamas ir, jei tuo
jau nesušaurlomas, tai laiko
mas teismui, kurs kiekvienam 
nulems likimą.

Šimtai areštuotųjų. Vokie
tijos gyventojai nebežino, kas 
veikias krašte.

HITLERIS TOLIAU 
VYRAUJA

BERLYNAS, liepos 2 d. —
Tik j>aviršiiimi viskas numal
šinta, pareiškia kai kurie vo
kiečiai. Atrodo, kad visas kra
štas pasiduoda kanclerio Hit
lerio diktatūrai. Niekas ta
čiau nežino, kas slapta veikia
ma prieš Hitlerį. Šiandien jis 
vyrauja, o rytoj gali to visa 
netekti. Hitlerio vadai parei
škia, knd už visus kruvinus TVASHTNGTON, liepos 2. 
įvykius reikia kaltinti Prancū- — Sumažinta iki 6c. kaina už 
ziją. kuri pasiryžo vokiečių laiškų siuntimą oru.

see. Tas užėmė apie dvi va
landas. Be jokio priešinimosi 
jis pats įėjo į smogininkų št”.- 
bo Boehmo namus, ji pažadino 
ir areštavo. Hitlerio asisten- 

I tai padavė areštuotajam re
volverį ir tuo būdu davė pro
gos jam pačiam nusižudyti. 
Boehin tik lengvai pasišovė. 
Tada jis paimtas iš namų ir 
sušaudytas.

Po to Hitleris įsakė tuojau 
visam krašte suimti “išdavi
kus” sanknlbiniųkus. Pr.siprie 
minusieji buvo šaudomi, kiti 
patys nusižudė, o dar kiti už
daryta kalėjiman.

Boehmo vieton lliilcris pa
skyrė Lutze.

Kadangi bijota, kad nacių 
smogininkų tarpe nepasireik
štų maištų, smogininkai paša
linti iš strateginių vietų, p> 
skelbta jiems visiems atosto
gos, o jų vieton visur pastntj- 
ti paties Hitlerio sargybos or
ganizacijos “Schutz - Staeff- 
el” narini juodmarškiniai. Kol 
kas viso krašto tvarka yra šių 
juodmarškinių žinioje.

kų viršūnėse tikrai butą daug i vajs jr kulkasvaidžiais staiga 
supuvimo ir išdavikiškumo, tai ujįėmė visus pašto ofisus, pa- 
ir žemesnėse organizacijos ei- skelbus aliarmą apsaugos iš- 
lėse siaučia toks pat supuvi- bandymui. Šis pirmasis ban

dymas pasisekė. Įvykdyta ap
sukriai ir sumaniai. Per porą 
valandų visi pašto ofisai buvo 
kareivių užimti.

Sprogusia l>omba apardyta 
katalikų Turnverein vyriausio 
ji buveinė Vienoje.

Taip pat nuo bomlais nuken 
tėjusi viena pilis Carinthijoj.

Innsbruke kesintasi sudina- 
mituoti katalikų spaustuvė.

mas. A
IEŠKOMAS ŽUDIKAS 

DILLINGERIS
SAUGOJA VOKIETIJOS 

PASIENI
PARYŽIUS, liepos 2.

Dėl neįprastų įvykių Vokie
tijoj prancūzai stropiai saugo
ja Vokietijos pasienį.

Iš Rymo praneša, kad prem
jeras Mussolinis yra patenkin
tas Hitlerio žygiais, kadangi 
tik tuo būdu tegalitnas nacių 
fašizmo vyravimo užtikrini
mas. Visi negeistini ir kenk- į 
smingi asmenys turi būt paša
linti iš nacių tarpo. Tokiu bū-1 

du ir italų fašizmas buvo ap- 
valvtasr*- Tokiu būdu valoma 
ir Rusijos komunistų partija.

Žudiko DiUingerio ieškoji
mas energingai vyksta Chica
goj ir apylinkėse po įvykusio- 
jo South Bend, Ind., banko 
apiplėšimo šeštadieni.

Pripažinta, kad jis su savo 
gauja dalyvavo banko apiplė
šime. Du gaujos nariai pašau
ti. Nakties metu North Web- 
ster, ImL, jie pažadino gydy
toją, dr. L. A. Laird, ir jį pri
vertė, kad', suteiktų pirmąją 
pagalbą — aprištų žaizdas 
Po atlikto darlx> gydytojas 
apsvaigintas ir paliktas. Atsi
peikėjęs jis rado, ka<l telefono 
laidai nupjauti.

INSULLIS PASISAKO 
NEKALTU

Vakar federalin teisman bu
vo pašauktas S. lnsullis, kad 
jis pasisakytų, ar yra kaltas, 
n r nekaltas pašto naudojime 
apgaulingais tikslais.

S. lnsullis pasisakė nekaltu 
ir jam bylos nagrinėjimas skir 
tas šio liepos mėn. 11 dienon.

Smuklėje, 4501 So. Paulina 
gat., susišaudė du žudikai: E. 
StodoJny, 30 m. amž., ir W. 
Martišius, 24 m. nmž. Pirma
sis žuvo vietoje, o antrasis mi 
rė už 8 valandų

ATIDARYTAS ŽVĖRYNAS
Brookfieble, Riverside, ati-. 

darytas Cooko apskrities žvė
rynas, kurs per keletą metų 
buvo statomas. Žvėrynas uži
ma daugiau kaip 150 akrų plo
tą, kur žvėrys yra laisvi ir 
pritaikintose jiems aplinkose 
taip, kaip jie yra buvę laisvė
je. Žvėryną nemokamai gali
ma lankyti visais sekmadie
niais, šventėmis, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais.

MASKVA, liepos 2. — Vi
soj Rusijoj uždrausta priva
čiai pardavinėti javų grūdus, 
arba duoną.

ILLINOIS! VYKDOMAS 
NRA ĮSTATYMAS

Illinois valstybėje vakar pra 
dėta vykdyti legislatūros pra
vestas ir gubernatoriaus Hor- 
nerio pasirašytas NRA įstaty
mas.

Nuo šiandien pramonės ko
dų vykdymą valstybėje kon
troliuos ne federaliniai, bet 
valstybiniai autoritetai.

Spėjama, kad prasidės įvai
riems daiktams kainų kėlimas, 
kadangi kodų vykdymui yra 
reikalingos specialės išlaidos.

MASKVA, liepos 2. — Ties 
Kremlinu areštuota Amerikos 

'ambasadoriaus Bullitto priva
taus sekretoriaus Cli. Thaver 
sesuo, kuri atvyko čia aplan
kyti savo brolį.

Ji užtikta fotografuojant 
Kremlino dalis, kas yra už
drausta be specialaus leidimo.

Areštuotoji paskiau paleista 
išsiaiškinus, kas ji vra. Paxia- 
rvtos nuotraukos nuo jos atim 
tos.

SUVALKŲ KR. ŪKININKAI 
LANKO KLAIPĖDĄ

Rytoj Amerikoj — J. (Val
stybėse, švenčiama Nepriklau- 
somybės diena, populiariai 
“Fourth of .July’’' (liepos ke
tvirtoji) vadinama.

Ši svarbi krašto diena kas 
metai iškilmingai minima.

Visi prisidėkime prie šios 
dienos - šventės minėjimo. Mū
sų minėjimas neturi būt koks 
indioniškas, tik blaivus ir pro
tingas.

Šis kraštas nėra mūsų tikro
ji tėvynė, tačiau laiminga tė
viškė, kur turime globą, laisvę, 
lygybę, jaukų gyvenimą. My- 

j Birželio 13 d. į Klaipėdą at- lėkime šį kraštą ir dalyvauki-
vyko iš Vilkaviškio ir Mari
jampolės apskričių ūkininkų 
ekskursijos, kurioms vadovau
ja agronomai .Jokubauskas ir 
Skorupskis. Ekskursantai ap
žiūrės miestą, jo įmones ir ap- 
vlinkes

me jo iškilmėse bendrai su vi
sais kitais, kaipo kultūringi ir 
laisvę mylintieji žmonės.

Gaisro metu, kuris'kilo bir
želio 11 d. Kurdimasčių km., 

Klaipėdiečiai ekskur- Lazdijų valė., gyvenamam na-

PREZIDENTAS PASIRAŠĖ 
BILIUS

TVASHINGTON, liepos 2. 
— Prieš išvyksiant į atostogas 
prezident. Rooseveltas pasira
šė žemės ūkio morgičių mora
toriumo ir geležinkelių darbi
ninkų nedarbo ir pensijų bi
lius. Be to, paskyrė keletą ko
misijų.

santus sutiko labai širdingai nie sudegė Poteliūno namas, 
ir padėjo jiems susipažinti su tvartai, kluonas ir inventorius; 
Klaipėda. Nuostoliai siekia iki 10,C

------------------------- (litų.

KLAIPĖDOS KR. ŪKININ- Į 
KŲ REIKALAVIMAI (

KLAIPĖDA. — Pagėgių ap 
skrityje Natkiškių ūkininkų 
draugijos sušauktame susirin
kime, svarstant ūkininkų pa
dėtį ir kitus ūkininkams rū
pimus klausimus, tarp kitko, 
buvo nutarta, kad autonomi
nių įstaigų tarnautojai, ypač 
mokytojai, kurie per 11) metų 
neišmoko lietuvių kalbos, būtų 
laikomi kandidatais. Vokie
čiams uždarius mažąjį pasie
nio susisiekimą, pageidauja
ma, kad ir iš Lietuvos pusėH 
būtų daromi griežtesni žygini.

KVIETIMAS
Kviečiame visus “Draugo” 

pikniko darbininkus rytoj 8 
vai. vakarą susirinkti į Auš
ros Vartų parapijos svetainę 
į pikniko užbrigtuves.
Kun. ,J. Mačiulionis,
“Draugo” Administratorius.

ORAS
CHICAGO TR APYTJN- 

KES. — šiandien giedra, bet 
vėsiau.



“DRAUGAS”
(Aetna kaadteu. (Rūkymą s«l$niačleDlua

PRENUMERATOS KAINA: J Amerikos ValstybCse: 
tams — >8.00. Pusei metų — >3 50, Trims mėcealAins 

>2.00; Vienam luėnublul — 76c. Kitose valstybėje 
inuinerata: Melams — >7 00; Pusei metų — ><#• 
>plja — .#>0.

sius vietos gyventojus. Tie bedarbiai į Vil
nimis kraštų bus atgrūsti iš Poznanės, Gali-

• D R A U G VS / Antradienis, liepos 3 d., 1931

tuos btųlurbius apgyvendinti grupėmis po ke- 
liolikų asmenų, kad jie lengviau galėtų atsi
laikyti prieš lenkams nepalankiui nusiteiku-

BImb ir Darbininkai atsitikimų, kaį vien tik dėl 
rtuokliavimo kyla įvairių 
kčių ir nesusipratimų. Juk

gi- bei tų organizaciją, kuriai 
py- prikluuzo. Patiems savęs ne
su- gerbiant, negalima reikalauti
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Žmonėins neužtenka tik už- negali ir pasielgti. Todėl jiems 
visai nesvarbu, jei darbininkai 
taip smarkiai girtuokliauja ir

augti, bet dar reikalinga išsi- 
eijos ir kitų Lenkijos užkampių. Jiems vai- Į aukic.tį į,- išsilavinti. Yra net

džia duos po 1J hektarų žemes, pastatys tio- būtina išsiauklėti tokių valių, kurtais net prageria savo sun

DIENOS KLAUSIMAI
LENKAI RUOŠIASI VILNIAUS 

KRAŠTĄ KOLONIZUOTI

besius ir ūkiams užvesti kiekvienam duos po kad pajėgtume tvarkyti dau- 
ŪOOO zlotų. liautoji žemė bus vertinama apie gc,|į netikusių polinkių. Protų 
•1000 zlotų. Tuo būdu, kiekvienam kolonistui būtinai išlavinti taip, kad su 
lenkų valdžia skirs nemažiau, kuip 9000 zlo-j j0 pageltu sugebėtuniėni ori- 

tų. l’uip Varšuvos politiški endekų sluoksniai entuotis vienokiuose ur kito- 
gaivoja kolonizuoti lietuviškų \ diliaus kraš-| kiliose gyvenimo klausimuose 

Up Dr tokiuo būdu apsisaugotume
Kad \ diliaus dvarai reikia išparceliuoti, nuo daugybės visokių, ypač 

tai to krašto lietuviai seniai žino. Tačiau tų šiais laikais, skleidžiamų klaį-i voliucijai sukelt. Bet ar tai 

išparceliuotų dvarų žemės turi būti išdalin- dų. I jau normalu? Aišku, kad no.
tos vietų mažažemiams ir bežemiams, kurių, „...... v;„: ___  ;........................ ; | Girtuokliavimas darbininku
tume krašte patys lenkui priskaito 50 nuoš.
visų gyventojų. Vadinamieji kolonistai -—

kiaį uždirbtus paskutinius ce
ntus. Jie, gul būt, dar džiau
giasi, kad ir darbininkai gir
tuokliauja, nes pagal jų teo
rijas, svarbu didint darbinin 
kų skurdų, nes tada būsiu len
gviau juos sukiršint ir, žino
ma, panaudoti taip norimai re-

simuša ir net brolis su broliu ; tos pagarbos iš kitų. 
atsiduriama ligoninėse, teis-' Girtuokliavimas Lietuvoj 
muose, kalėjimuose ir t.t. Tai tiek via įsigalėjęs, kad be svai 
gi, girtuokliavimas neša žino-'galų šiandien niekur nelipsi 
nėnis daugybę dvasinių ir me-1 einama. Bet ir geriama daž- 
džiaginių blogybių. Bet gi ar Alinusiai iki tol. kol jiasigeria- 

jau be to girtuokliavimo ne Ana. Raukiusi, spiaudo, bet vis 
galima apseiti f Aišku, kad ga-1 dėlto geria ir geria ne tik vy 

įima. Juk yra ir tų pu< ių dar į rai, bet ir moterys, jauni, ma- 
bininkų tarpe, kurie dirba net ži ir seni. Moterys dažniau 
tokį pat darbų ir gauna tą pa .šiai geriu vyrų verčiamos. Dėl 
tį atlyginimų. Bet, žiūrėk, vie-, to šiuo atveju Lietuvos vyrai 
ni jų sunkiai verčiasi, o antri yra labai nemandagūs. Kam 
vis dėlto apsirūpinę nors bū-! versti kitus vykdyti tų blogy- 

tinais dalykais ir vienų kitų |>ę, prie kurios patys taip į 
centų turi sutaupą. Kodėl to-, pratę. Jos būdamos ir liziš- 
kia nelygybė? Agi todėl, kad , kai silpnesnės už vyrus, be u- 
mažai arba visai nebepalaiko' bėjo, greičiau ir nusigeria. Bet 

negalima visai pateisint ir mo 
terų (žinoma ir liūnelių) tokio 
aklo naeliališkų vyrų klausy
mo. Jei jos žinotų, kaip ne

Panašiai yra ir su organi-
zacija. Čia taip pat ncpakan i torPe >la .. ........ sa™
ka turėti dideli skaičių narių, lSalln,s- 0 lni Jau> 1,0 ah<*’’ 

jiems garbės ne tik kad ne-
vidine disciplina, aiškiu sic- '1“™’ ll,'t « že"liaa-

džiausiu sktiattdą. In \ ilniaus kraštu lietu-, pijnuųju tikslų pažbiitiiu ir a-! Negalima sakyti, kad
viai, įau 1920 metais įvertino, kai ten lenkų , , . . . į . ......

’ i ktyviu jų siekimu, įssiaukle-
idėjo grūsti visokius “gahleušus ,1 .. .. ., • • o .d ° ” jimu, išsilavinimu. Bet tokio-

i ms ir panašioms ypatybėms į- 
jsigvti labai kliudo plačiai pa- 

' plitęs girtuokliavimo papro
tys. Jei Lietuvos darbininkui 
būtis dar tebėra tokia žema, 
tai čia kalti ir visokie jų klai
dingi vadai, kurie jiems visų
laikų hevadovaudami pamynė j rekordinį per ta laikų degti- 
po kojų jų žmoniškųjų dalį, o Į nt‘s isgverimą. Koks tai tamsu- 

kytį atgrūstus kolonistus lenkinimo vežiman, • fek^ įiR gyvu,iik;J'j;J _ pn imas ir nesusipratimas! Kas 
sulenkinti \ isų Vilniaus kraštų, kad ten ne Į VV(j0< keršto, neapykantos ir gi pasiekta? Pirmučiausia nu
tik lietuvių, bet net gudų, žydų ii kitų senų j yį.okjų kitokių pagiežų ne tik stota taip sunkiai uždirbto pi 
vietos gyventojų ne vaido neliktų. prieš nedarbininkus, bet ir

prieš pačius, ypač kitaip (nu

“osadnikni” - atsibastę į Vilniaus kraštu ir||)(.t ,|ui. roikia I)asižvnlėti „avl>1 
net įsikūrę sudaro gyventojų daugumai di

Tsb. pranešimu nežiūrint Lenkijos pra
vertos žemės reformos, Vilniaus krašte dar 
yra užsilikusių daug nepajudintų dvarų. Tie
sa, Vilniaus kraštas nėra Lenkijos dalis, o 
tik atplėštos Lietuvos žemės. Tačiau lenkai 
tiek vidaus, liek užsienio politikoje dabarti
niu metu Vilniaus kraštų laiko tos valstybės 
neliečiama dalimi. Todėl ten visi įstatviliai
yra tie patys, kaip ir kitose Lenkijos dalyse. j tarI> 'lėtinių gyventojų, juos intrigavo, vi 

saip lenkų valdžiai skundė ir kitokius nėra 
niurnas kėlė. Taigi- ir dabartinė projektuoja

valdžia pradėjo 
nežiūrėdama ar jie mokės ūkininkauti ir ar 
duos tam kraštui ekonominės naudos. Tada 
lie atsibastėliai kėlė įvairiausius kivirčus

Tad ir žemės reformos įstatymas prieš 
keliolika metų išleistas Lenkijoje, lygiai pa
lietė ir Vilniaus kraštų. Tačiau politiniais 
motyvais lenkai Vilniaus krašto žemės refor
mą, vykdo visiškai kita linkme. Mat paga
liau lenkai nustojo vilties, kad ūmu laiku 
Vilniaus kraštų negalės sulenkinti. Tad jie 
griebiasi įvairiausių priemonių, neaplenkda
mi nė didžiulių dvarų vaidmenio. Tačiau pas
kutiniuoju laiku lenkų politikai jau nebesi
tiki, kad (Karai ir toliau vaidins Vilniaus 
krašte nutautinimo vaidmenį, kurį suvaidino 
istorijos bėgy. To krašto liaudis jau suprato 
dvarininkų daromas jai skriaudas, jais nepa
sitiki, nes žino, kad dvarininkai juos tik iš
naudoja, tamsina ir lenkina, nieko gero ne
duodami. Tai suprato ir platesnio akiračio 
lenkų politikai. Jie sako, kad dvarai, kaip 

. kokia šventenybė, nepajudinti, valstybės ne- 
nusavinti, pasilikti negali. Dažnai net ir len
kų spauda kelia balsų, kad dvarus reikia iš
parceliuoti ir žmonėms išdalinti.

• Mums labai įdomu pažiūrėti, kaip lenkai 
mano pravesti dvarų parceliacijų Vilniaus 
krašte. Ar jie bus išdalinti to krašto maža
žemiams ir bežemiams? Deja, lenkų politiniais 
sluoksniais negali suprasti, kaip galima ati
duoti lietuviškų žemių lenkiški dvarai lietu- 

- viams. Jie, naudodamiesi Vilniaus krašto žmo
nių tamsumu ir nesąmoningumu, ryžtasi tų 
kraštą kolonizuoti. Mat, lenkų politikai su
prato, kad dabartiniai dvarininkai “savo au
kšto paskirimo” tinkamai neįvykdo. Vadina
mi, jie yra netoki šovinistai ir Vilniaus kraš
to gyventojus netaip smarkiai stengiasi nu
tautinti. Lenkų valdžia nori dabartinius tn 
krašto dvarininkus pakeisti naujais energin- 
gesniai- žmonėmis, jų žemes išdalindami mie-

moji Vilniaus krašto kolonizacija ne kitais 
pagrindais, o tik lietuvių nutautinimu, yra 
organizuojama. Uos vyriausias tikslas įkin-

TEKNIKOS PAŽANGA IR ŪKIS

Tarptautinės krikščionių profesinių drau 
gijų sųjungos organas “Die Cbristliche Ge- 
vverkschaftsiiiteiriationale” paduoda iš Witte 
ir Lellek knygos “Tecbnokratija” įdomių 
dalykų, vaizdžiai parodančių teknikos pažan
gos įtaką ūkio gyvenimui.

Pirmuoju pavyzdžiu paimta garo mašina, 
kuri iš pradžių -- 1712 m. — teturėjo tik 7 
IIP (arklio jėgų), gi 1876 m. jau pasiekė

gir

rysiu su baltake.

Toks darbininkas, kuris pa
tuokliav imas nebūtų įsigalėjęs ' jėgia atsispirti aplink taip sti- 
ir kitų Lietuvos gyventojų ta- priai įsigailėjusiai madai, yra 
rpe. Betgi negera sekti tai,Į tiesiog nepaprastas. Man yra 
kas yra bloga.

Net baisu darosi besiklau
sant grįžusiu, y pač po poilsio, 
dvasiniam pakilimui skirtų

tikrai žinoma, kad kiti darbi
ninkai tokiuos pajuokiu, va
dindami davatkomis, atsiliku
siais ir nepažįstančiais tikro

dienų, į darbų darbininkų pa- gyvenimo. Labai teisingai už- 
sjgyrinro kalbų apie j tiesiogi pultasis gali atsakyti, kad gir

tas, nustojęs proto ir nustojęs 
sąmonės žmogus, gal būt, la 
bai dažnai dribsodamas kur 
nors patvoryje bei nakvoda
mas nuovadoj, argi gali paži
nti tikrąjį gyvenimų, sveikąjį 
jo džiaugsmą? Iš tikrųjų, tai 
tik pasigailėjimo vertas žmo-

nigo, nuskriausta žmona, vai
kai. kuriuos būtų galima dau- 

stančius bei kitoms organizn-gi{Ul s|l|° Dm aprūpinti. To-
cijoins priklausančius, darbi- |l<ie poelgiai, kurie griauna me į gus. Kuris dar šiek tiek jaučia 

ninkus. j auklėjimų bei lavi -i džiaginę gerovę, labai daug | žmoniškųjų savo vertę, tokia

gražiai girtos atrodo, tai tik
riausiai mestų taip dariusios. 
Vienas daug žvėrynų aplankęs 
ir visokių žvėrių matęs žmo
gus kartą išsireiškė, kad joks 
gyvulys tokio pasibiaurėjimo 
jam nepadaro, kaip pasigėru
sį moteris. •Žinoma, negalima 
tvirtinti, kad jau gražiau at
rodo ir vyrai. Abu labu tokiu.

Juokinga darosi klausant, 
kai tuo pasigėrimu net did
žiuojamasi. Dar keisčiau atro
do, knd ir jaunimas be to vi 
so jau nebeapsieina. Labai da
žnai girdime teisinantis, kad 
geriama tik tam, kad būtų 
linksmiau. Bet koks ten gali... . . v • • • v i i imtiniu ii. jm (< n vnn vv. ii wUi i

nima jie visiškai nekreipia dė- prisideda prie seimu savilar- nie gyvenime įžiuręs ne zmo-1
* J . .. . : , . . ... , , .... Imti linksmumas nustojus svei

mesio. žinoma, tie, kurie žmo- P10 nesutikimų ir visokių ki- niskumų, bet jau gyvulišku- . . ± \t •
. . . . , , . . ... . ko sąmojaus ir proto. Nesvei-

"uie temato gvvuliškaia nuse tokiu gvvenimo nenormalvbiu, mą. Jokie žmones ne tik ze- . „
7 •’ . .... • • 1 A1, , . v I • i • • i , ko ir nenormalaus žmogaus ne-
ir žmogaus kilmę teveda iš i kurias mes sutinkam ant kiek- mina patys save, bet ir tų vi 
visokių ten beždžionių, kitaip i vieno žingsnio. Vra ir tokių suomenę, kurioj jie gyvena,

Šiandien geriausios lydimo krosnys yra 
taip sukonstruotos, kad 30 darbininkų gru- 

2,500 IIP. Pirmosios garo turbinos turėjo a-j I>(-.I1|is po j() žmonių gali per metus pagaminti 
pie 700 IIP, šiandien jos jau turi 300,OOO HP
ir daugiau. 1903 m. garo turbinoms kiekvie
nai kilovato valandai reikėdavo 3,13 kg. an
glies, 1932 m. jau tik 0,45 kg.

K
Labai įdomus pavyzdys iš automobilių 

industrijos, kuris parodo, kiek vienam aulo-
mobiliui pagaminti turėjo žmogus įdėti dar- tonų, gi 1929 nt. 606,000 darbininkų pagaini- 
bo 1904 m. ir kiek 1929 m.: Buick b-vės da-j no 906,(XX) tonų. 

viniais, 1904 m. vienam automobiliui pada
ryti reikėdavo 1291 darbo valandų, 1919 —
303, o 1929 m. jau tik 92 v.

300,000 tonų. .Vienai tonai plieno padaryti 
19(X) m. dar reikėjo 70 darbo valandų, gi 
1929 m. bebuvo i reikalinga tik 13 valandų. 
Panašūs dalykai} dedasi ir vario pramonėj; 
1870 m. 60,000 darbininkų pagamindavo 12,- 
500 tonų, 1916 m. 814,000 darbininkų 912,000

Senovės Ryme 7,200 kurpių per 5,5 die
nas padarydavo 7,200 batų; per liek laiko 
moderniškas balų fabrikas padaro 595,000 po
rų butų.

Teknika turi įtakos ir žemės ūkio gėry
bių gamybos kiekiui. Seniau per 12 valandų 
darbo dienų vienas žmogus tegalėdavo ap
dirbti tik aštuntų dalį margo žemės, gi šian
dien su traktoriaus pagelba vienas žmogus

ko ir nenormalaus žmogaus ne
pralinksmins jokie savęs svai
ginimai.

J Kairys “S ba”

RASEINIUOSE SUDEGĖ 
SINAGOGA IR 5 TRO

BESIAI
Neseniai Raseiniuose kilo 

gaisras. Pirmiausia bnvo pa
stebėta, kad dega iš lauko ke
pėjo Bekerio trobesys. Gais
ras nepaprastai greit plėtėsi.

New Yorko Corning Electric Lamp Co- 
mpnnv yra iinima teknikos pažangos pritai
kymu lempų pramonei pavyzdžiu. Moderniš-

marga žemės apdirba per 0,088 valandas. Va- „ , , .
.. : .. .. . 1inn Į Per keletą minučių ugnis per(Imasi, su masina gailina žemę išdirbti 1100 I v. : _ i
kartų greičiau, kaip žmogus vienas pats.

Jeigu tautos ūkio uždavinys būtų paga-

j simetė ant penkių trobesių ir 
sinagogos. Energingų gaisri
ninkų dėka, gaisras buvo loka-

Taip pat aiškiai pasireiškė teknikos pa-1 komis mašinomis kasdien padaroma 650,000 ! minti kuo didžiausią gėrybių kiekį, teknikos liZUotas ir tuo rimtas pavojus
žangos įtaka ir geležies ir plieno prodnkci-J lempų, vadinasi, 550 kai tų daugiau, negu kad j pužą ilga jam daug padėtų. Tačiau kadangi, miestui pašalintas.

reikia suderinti gamybų ir pareikalavimų, tai, Į Sudegė 5 trobesiai ir sina 

kaip pamoko mus dabartinis rinkos krizis, ' gogą. Be pastogės liko 10 šei 
teknikos racionalizacija pasirodė tik kliudau-j mų. Nuostolių iš viso padary-

joj: prieš 1OO metų vienas žmogus pagarnin-’ padaro vienas įgudęs darbininkas.
davo kasmet apie 25 tonas neapdirbtos ge- Kitame lempų fabrike per vienų valandą
ležies; 1929 m. vienam žmogui jau išėjo ne-1 padaroma 9,000 kartų dauginu lempučių, ne

štų bedarbiams, l’atys lenkai projektuoja ' mažiau 20,000 tonų. gu kad padarydavo 1914 m. t i ūk io pažangai. ta per 30,000 lt.

Kun. Dr. Fr. Sawicki, pasikeitęs, čia kaip ir gyvenime plati- Europos civilizacijos. Yra taip pat ned

Nauju Laiku žmagaus šiela
\'ei tė Vyt. Mankeliunas

KATALIKŲ AKCIJOS MORALIAI 
METMENS

c) šių dVnų mcralė

naši laisvė. Naujos laisvės ir nauji papro
čiai pakeitė ir išvidinį žmogaus nusista
tymą; tas pažadino apsnūdusias žmogaus 
galias ir iškėlė vaidus pačio žmogaus sie
loje.

Pripažindami doros puolimų vienok 
toli esame nuo pesimizmo tvirtinančio, kad 
doros puolimas niekuoniet nebuvo taip 
žemas knip dabar. Buvo geresni laikai,

Į klausimą; “Koks yra šių dienų mo- i bet hu'o n<‘ vienu žvilgsniu blogesni 
ralės lygis? galima s.-kančiai atsakyti: , ir tai ’l(> v'-n tik pas pagoniškas tautas.

Bendrai imant daugeliu atžvilgių ka- Į ' 111111 mintyje iš Bažnyčios istorijos X 
l-o metu ir po karo malonias aiškus mora ! laikus prieš reformacijų ir didžių

lio lygio kritimas tai yra tikra. Kinu į pnmeūzų revoliucijų. Kultūros pažanga 
sinias tik. ar ši atmaina liečia žmogaus Į nors ir turėjo tam tikru atžvilgiu įtakos 
valinį nusistatymą. Kai kas tvirtina, kad | ) doią, bet štai dabar sušvelninti via teis- 
pasikeite tik išormi.-.i žmogaus veiksmai Į i»ini. perkęsta viduramžių inkvizicija ir 
atsižvelgiant išorinių sąlygų pakitėjimo, torturos, priimta Raudonojo Kryžiaus de- 
Pasikeitus ap angos priemonėms ir pa- j ^niai ir t.t. Joks karas nebuvo taip žian- 
daugėj’is doro- prolinmi priežastims, ta.- j 1 us kaip pasaulinis, taeiau ir < ia niekuo- 

, išėjo išorėn km- glml-jo žmogaus viduje,' nebuvo lokių didžių ir uolių labdary
bei tada dai laivo suvaržyta iame via bes darbų. Koks skirtumas tarp pokart- 
daug tie.-os. Pa-tebiu, kini ne \ ien išorK ,1!'s revoliucijos ir didžios prancūzų re\o- 
moraluina.-, bet taip pat \ ulinis palinki , liui įjos! Išimt i sudaro bai būriškieji bo!- 

inas doros daKkai.is p!a’io-e masėse yra sevikų metodai, kuriuose jaučiame stoką

rybių visuomeniniame gyvenime, kurių i 
žmonių sąžinės nepakelia gi Ino tarpu se
niau toleravo. Tik šiandien pakilus moks
lui toji nemoralybė veržiasi ir į kaimus, 
'račiau mūsų laikams yra didis dalykas 
tai, kad dvasiškija yra persiėmusį savo 
pareigų didumu bei atsakoniingnnm ir jos 
moralia lygis yra aukštesnis negu kilų 
amžių. XV šimt. didžiausi papiktinimai 
ėjo iš dvasiškijos ir tai net iš popiežių 
kurijos: corrnptio erat in capite et memb- 
ris. Iš to imame sau vilties, kad kaip a- 
nuomet taip dabar Bažnyčia atgims.

Be to vertinant šių laikų doros stovi 
reikia atsižvelgti individualių ir kolekty 
vių skirtingumų Moralis sugedimas dai
ne visur yra. šalia didžio moralinio supu
vimo, šalia abejingos ir piktos valios daug 
yra dar geros ir kilnios valios, o taip pat 
nestinga ir lieroiško pasišventimo pavyz
džių.

Kaip gražiai žydi nesuteptos skaisty- 
Im's žiedai krikščionių visuomenėj šalin 
besiplatinančio mornlio supuvimo gali pui
kiai mums būti pavyzdžiu vien šv. Tere

sė Kūdikėlio Jėzaus. Tai vienas iš skait 
lingu pavyzdžių. Jėzuitas Ketnpf jų pi ro
do ištisą galeriją savo knygoje Die Heilig 
heit der Kirrhe im 19. Jahrhundert (Ein- 
simleln, 1914), iš kur sužinome kiek šven
tų sielų davė Bažnyčia paskutiniame šimt
metyje. Labiau džiuginančiu dalyku yra 
tai, kad jaunuomenėje yra kilęs idealiz
mas, naujas doros ir atsakoiningumo nu
jautimas ir vis kaskart jaunuomenė la
biau prie to kyla. Iš vienos pusės besipla
tinant doros puolimui jaunimas buriasi į 
kilnias orga/iizacijas, kurių šūkiais yra: 
religingumas, širdies skaistumas, sielos 
ištvermė, didvyriškumas, susivaldymas, šį 
idealizmą dažnai sutinkame net nekatali
kiškose ir nekrikščioniškose draugijose. 
Kun. Poilolenski savo straipsnyje apie 
Siu dienų jaunimo psichiką, rašo: “Mūsų 
laikų jaunuomenė nėra bloga, tik sunkinu 
jai dabar vadovauti. Jį turi savyje visus 
žmogaus prigimties savumus ir be to jau
natvės amžiaus ypatumus, reikia tik mo
kėti į tai apeliuoti norint išvaduoti ją iš 
šlamšto ir purvo griuvėsių”.

Pažvniėtina ir tai, kad gerbs valios

žmonės ne tik apie savo sielos išganymų 
rūpinasi, bet visomis jėgomis rūpinasi vi
suomenės atgaivinimu. Moralis blogis tn- 
įh) pajėga, liet moralis gėris stojo su juo 
į kovų. Gal niekuomet auklėjimo ir gany- 
tojaviino darbai nebuvo taip ir intensy
viai ir organizuotai varomi kaip dabar. 
Katalikų Akcija yra paskutinis tos orga
nizacijos narys. Mūsų laikai taip smar
kiai perimti savimyla ir naudojimo geis 
mu davė mums didžiausio pasiaukojimo 
apaštalų. Kun. Dr. Sonnenscliein, tas di
dis Berlyno apaštalas, lapo tikruoju dva 
siškijos pavyzdžiu. Po jo mirties Pel pi i no 
dvasinėje seminarijoje buvo skaityta visa 
eilė, referatų apie jo darbuotę. Italijoje 
pagarsėjo brolis Linus įš Parmos (mirė 
1924), kuris per 30 metų buvo vargšu, 
ligonių ir kalinių tėvu. Gražiai kažkas 
pasakė, kad laikas nuo laiko šv. Pra neiš 
kus nužengia iš dangaus ir grįžta žemėn. 
Iki turime tokių Kristaus mokinių negali 
me abejoti pasaulio atnaujinimo galimu 
mu.

(Daugiau bus)
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BENDROS IŠLAIDOS

Nuo balandžio 1 d., 1932 iki balandžio 1 d., 1934 m.
Pomirtinės — suaugusiųjų....................................................$187,558.68

Pirmieji Muzikos Pionieriai
Rašo A. P. Stulga

JONAS SEBASTIJONAS 
BACHAS

nimų. Tat, šis Bachui nej>ati-

dalus, kurie buvo minami ko
jomis, kad išduotų žemus ga
rsus, panašiai vargonams. Ski
rtingas instrumento tonas, a 
rba vieno klavišo paspaudi

(Pabaiga)

ko. Nors nepalankus Bacho mas, išduodavo keturių stygų 
išsireiškimas įžeidė Silberma- garsų; iš tų stygų, dvi stygos

vargonų. Kai kurie jų turėjo 
net keturis menuetus, pedalus Į 
ir įvairias kombinacijas. Tat r 
Bachas buvo laikomus vargo
nų peržiūrėtojas, kud pareiš-

‘1

to, reikia nepamiršti, kad ir Į damas. Devyniolikto šiintme- 
anuose laikuose buvo didelių' čio pradžioje buvo daromas

(Tęsinys 4 pusi.)

Pomirtinėm 
Pašalpos

vaikų 1,619.00
ligoje ........................................................................ 134,372.66

Grąžintos duoklės:
Apsaugos skyriuje ..............................................................
Apsaugos skyriuje — vaikų ..........................................
Pašalpos skyriuje........................................................................
Lėšų fonde ..................................................................................
Labdarybės fonde ...................................................................
Įstojimai .......................................................................................
Paliudvmai ..................................................................................

Algos;
Pildomojo Komiteto 
Darbininkų ........

Įvairios išlaidos;
Prirašymas naujų narių ........................................
Namo |>ataisymai, taksos, etc.—Brooklyn, N. Y..
Akron, Ohio nuosavybės taksos ................................
Namo pataisymai, taksos, etc.—\Vilkes-Barre, Pa. 
.Namo šiluma, Wilkes-Barre, Pa. (steain lieat) ..
lSkelbimai, spauda ir reikmenys .........................
Irašto ženkleliai ir ekspresas

. t , nno jausmus, bet, dėl tos pas- bnvo suderintos panašiai da-,hus savo nuomonę apie įreng '
er visą savo gyvenimą Ba |aj)OS> Silbennannas ėmė da- baldiniam pijaninui; trečia tus naujus vargonus. Tų spe j

chas visuomet domėjosi nau-1, *• • , •. . . J t ryti jrankio pagennima.
jais išradimais, labiausiai mu-.
zikaliais. Tuo laiku Silberma-Į Bacho laikais nebuvo tikro 

47.00 nnas Freiburge buvo išradęs j pijanino, tat ateina klausimas, 
515.25' naujų įrankį. Didysis muziki-įk4 ,)'-s tada vartojo! Aišku, jis 
187.501 nįnkas nemažai susiįdomavo, j nebuvo atsidavęs vien vargo- 

bet jautėsi kiek apviltas, nes‘narus. 1 uis laikais buvo labai

jam nepatiko šio įrankio kla
vitūros sunkumas. Bacho į pro 
tis buvo laikyti pirštus arti 
klavitūros, nes jo ir teorija 
buvo mokinti legato skambi-

1,290.65

10.00
15.67

.25

11,572.00
6,806.00

populiarus įrankis vadinamas 
“cimbolai” arba ‘klavicinas’. 
Šis įrankis turėjo virš penkių 
oktavų. Jis turėjo dvi eiles 
klavišų ir kai kurie turėjo pe-

1,058.48 
2,020.09 
1,700.30 

362.94 
246.70

Už organą “Garsų” ................................ ••........................ 24,328.74

74.45 ^ertįfįeate of Deposit 
5,902.66! Federacijos duoklės

V. Kvietkausko įvairios išlaidos . ... 
Bond schedules metiniams raportams
Bill of Compliance, 111.................................
46—17 Seimo ženkleliai............................
Paženklinimas Raštinės langų ..............
Seimo pamaldos, kun. J. K. Miliauskui

styga buvo derinama oktava; cijalybę jis labai mylėjo. Jei
gu kai kur oficijaliai nebuvo1 
pakviestas, tai visvien jis tu-

Užgavus šias stygas, aišku, ga rėjo įprotį vizituoti naujus va I 

rso tonas buvo daug pilnesnis rgonus, kur tik jam buvo pa 
negu moderniškojo pijanino. togu pasiekt, kad juos išmė-; 
Sios stygos buvo užgaunamos ginus. Taip-gi, dažnai buvo, 

su tam tikrais paruoštais pla- kviečiamas duoti savo sprendi Į 
ktukais. Šis įrankis turėjo bū- mų dėl vargonininkų, ieškan-i 
ti derinamas kiekvienų kartų^‘ių vietos, nes tada buvo pa 

prieš skambinsiant. Šiam dar-,Pr°tys vargonininkams laikv- j 
bui atlikti imdavo nemažai lai ti kvotimus. Dėl grieštų reika- 
ko. lavimų jis pasidarydavo sau i

Yra žino,na’ kad Bachas bu-lprieSų- TaZ'iau pasiliko tiesa’
10.001 vo taip pat gabus derinime 1 ka‘l J.'s pripažintas di.lžiausias 
50.00' “cimbolo” (jam imdavo Vos, ^r*e^akas an^as^ru,nentlb VR- 

2.00 apie penkiolikų minutų). Jisjr^on^ kaiajiaus.

45.50, daug laiko praleisdavo prie' Bachas buvo pirmutinis, ku- 
72-50'“cimbolo” arba “ klevicino”.! ris klavitūroj pradėjo varto-

žemiau, o ketvirtoji oktava 
aukščiau negu dvi pirmosios.

Legalės išlaidos................................. • •..................
Kelionės išlaidos ...................................................................
Aktuaro išlaidos ....................................................................
Dr. Kvotėjo išlaidos..............................................................
Priaugęs nuošimtis už pomirtines..................
Smulkioms išlaidoms (Petty Cash) .................
A pd raudos Dept. lėšos ........................................
Taksai ant čekių............... .. ......................................................
Išmokėta iš Labdarybės fondo ............................
Grąžintas nuošimtis už bondsus .........................
Filling cabinets dėl vault ....................................
Kaucija už kuopų raštininkus 1932—1933 ............
Notarv fees ........................................................ ..
Centro Sekretoriaus ir Iždininko kaucija 1932—1933
Įvairių apdraudų lėšos ....................................................
Įvairios smulkios išlaidos — sandries .................
Nuošimtis perkant bondsus...............................................
Depositors Protective Committee .............................

1.964.25 Seimo vedėjams
1,211.46 
1,920.50 
1J8OO.25

727.00 Pirkti nauji bondsai 
1.400.00 ! Duotos paskolos—morgičiai .........................................

140.001
70.18

2,346.00 Atitrauktos duoklės iš pomirtinių:
1,172.501 Apsaugos skyriuje .............................................................

300.00 Apsaugos vaikų ... .................................................................
1,800.00 Pašalpos skyriuje...............................................................

Lėšų fonde ............................................................
Labdarybės fonde.................................................
Nuošimtis ................................... .............................................

Centro Raštinės renda už 1932—1934 m.

82.00
70.00

3,000.00

Dažnai sakoma, kad “visus 
darbus dirbsi; visus badus-ke
ntėsi”. Bet su Bachu nebuvo 
taip. Jis užsiimdavo derinimu 
instrumentų ir pertaisymu va

19.50
337.50
461.38

50.03
1,030.98

40.00

$399,826.55 
108,200.67
12,000.00' rgonų, kas jam labai patikda-

į vo. Šis užsiėmimas nei kiek jo 
$520,027.22 „ . . „ .. .

nepazemindavo. Reikia pazy- 
986 87 mėti, kati derinimas ir taisy

mas įrankių vra tam tikra spe 
cijalybė, kurioje reikia turėti 
muzikalų klausų, o Bachas bu
vo visame kame tilęras speci- 
jalistas meisteris.

Kaip jau minėjau, Bachas

.51
136.06
40.18

4.48
.89

,i

ti nykštį. Prie tų laikų, papra
stai, buvo vartojama tik trys 
viduriniai pirštai. Nykščiai ir j 
mažieji pirštai buvo veik ne- Į 

vartojami.

Pamanius apie vietų, kokių 
Bachas tais laikais užėmė mu
zikaliame pasauly, jo krašte, 
išrodo gana keista. Kada jis 
mirė, 1750 m., laikraščiai pra
nešė tik faktų be jokio apgai
lestavimo.

Pervėlai buvo pradėtas šis 
muzikos didvyris įvertinti. Net 

liko4£g99 j ivaip jau minėjau, Bachas'ir jo kapas liko pamirštas 
Bendrai iišlaidų .................................................................... $519,558.231 buvo vargonų virtuozas. Prie taip, kad šiandien nebesuran-

DIDELĖ ŽINIA
Išk raustome visą savo modelių 

aukštą lr sandėli po l/o kainos. 
*25,000 atakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis. 
Lengvais Išmokėjimais ar cash.

*1 50 00 Seklyčių setai

£29-45
$145.00 Valgnnių kambarių setai

£2945
$08.00 Seklyčioms kaurai

£1950
$150.00 Miegamų kamb. setai

£2985
J

Skalbimui masinos 
£ 

le*

Geležinės lovos; visu dydžių

£395
Filuos vatos mat rasai

£495
Wxl2 vallokiuial kaurai virtuvėms

£3-98
$50.00 gesiniai pečiai

£28-75
$21.00 Inner spring matrasal

£8-95
Šimtai kitų bargenų štame di

džiuliame Išpardavime. Atsiminki
te didžiausią ir puikiausią rakandų 
krautuvę Bridgeporte.

P-nas Joseph Jozaltls. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-23-25 South 
Halsred St.

Atdara AntraJ.. ketvlrtad. Ir 
šeštadienio vakarais Iki 10 vai.

F.lcklriklnės lednimės

PIKNIKAS MARIJONU FARMOJE
HINSDALE, ILLINOIS ĮVYKS

Trečiadieni
ĮŽANGA VĖL

Į piknikų galima nuvažiuoti šiaip: 1) Burli

rie išeina nuo VVestern Avė. ir H8tb St. sekančio!
9:38; 11:28; o vakare traukiniai grįžta iš Clarendo 
6:13; 7:54; 8:47 vai. Minėtomis valandomis stotyje bu? 
kurs parūpins važiuojantiems tikietus ir juos nulydės j UlaiUKlon 
Uitis ir parlvdės į Chicago. Pasažieriai iš Clarendon Hills bus tro
kais nuvežti į pikųikų ir atvežti į stotį.

2) Automobiliais važiuojantiems.; a) Važiuoti į vakarus 25th St. 

iki galo, ten pasukti į kairę ir paimti 26tb St. ir važiuoti iki Ogden 

Avė. Paėmę Ogden Avė. kelių, važiuokite iki Joliėt IfiiI — Route 66, 

pasukę į kairę, imkite šį kelių ir juo važiuokite kol pervažiuosite tiltų, 

einantį virš gelžke4io bėgių, ten rasite po dešinei 55th St. kelių, juo 

važiuokite iki Madison St., ten bus padėtas ženklas: “MARIAN 

FARM PTCNIC”, pasukite į dešinę ir važiuokite tiesiog į mūsų pik- 

į dešinę (čia bus taip pat ženklas) važiuokite tiesiog į Marijonų far- 

moje piknikų.

1934 m
GALIMYBĖ PIKNIKAUT VISĄ DIENĄ

b) KITI KELTAT: Važiuoti 79th St. į vakarus iki Archer Avė. 
ir šio kelio laikykitės kol privažiuosite Willow Spring, ten rasite po 
dešinės tiltą, jį pervažiavę, važiuokite iki Joliet Rd. — Route 66, pa
sukę į kairę, važiuokite iki naujo tilto, ten Ims ženklas: “MARTAN 
FARM PICNIC”, pasukite į kairę ir važiuokite tiesiog į mūsų pik
nikų.

Tų dienų, taipgi bus laikomos Šv. Mišios mūsų Rėmėjų ir Gera
darių intencijai 11 vai. ryto (Chicagos laiku) Marijonų Kolegijos 
koplyčioje ir pamokslas.

Marijonų Kolegijos Rėmėjai ir Geradariai darbuojasi šį piknikų 
padaryti įdomiu ir turtingu bei sutraukti didelę labdaringoms įstai
goms palankių žmonių minių. Mūsų Gerb. Chicagos, Cicero, Melrose 
Park, Aireher Heigbts ir net iį tolimo RockTordo Rėmėjai ir Gera
dariai organizuotai trokais, automobiliais ir traukiniais atvažiuos į 
rengiamąjį pikniką.

Visi maloniai kviečiami nepraleisti šios gražios progos, atvažiuoti, 
pasilinksminti, arčiau-susipnžnti ir ūko tyru bei sveiku oru atsigai
vinti, ir tuo Įiaėiu atliksite gerų, labdaringą darbų.

RENGCJAI



P R A U O A a Antradienis, liepos 3 d., 1934

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
RADIJO STOTIES WATR 

NAUJIENOS
dai, vietiniai ir svečiai artis
tai.

stoties atidaryme. Dėl svarbių 
priežasčių, negalėjome imti da 
lyvumų penktadienio progra
moj, todėl paskirtu mums Šeš
tadienis, birželio 16 d., pusva
landis nuo 2:30 iki 3 popiet.

Musų miestas, kuiis pasau-| jji<jeli« malonumas buvo ma 
]> pragaisėjo kaipo Biassjiy^į visur garsinant lietuvių 

Waterbury, Oonn. Seniai Centei of the VVorld , ypatin- vajanją Kiekvienas lietuvis
pramanytas, bet ilgai lauktas gai guli dabai skaitytis didės- ji^.|<antriai laukė, kad išgirdus'

OMAHOS DIECEZIJOS SYNODAS i
Omaha, Nebraska. — Birže-1 tiktas ligos arba kai sušilau 

lio j m baigoje Omahos diecezi kia žilos senatvės, tai jai i ne 
ja turėjo trečių Synodų. Jau ra kur dingti. Žinoma, dėl te
buvo du synodu pirmiau, bet kios sunkeny b .*<, kiekviena* 
šis buvo pirmutinis, kuriame kunigas stengiasi eiti savu 
diecezijos įstatai buvo perinai pareigas, kol susilaukia mir 
nyti sulig naujais Bažnyčios j ties. Bet yra ir tokių, kurie 
kanonais. Jų permainymo tik- lo negali padaryti.

nodų ir viskų, kas buvo nu- rupijoje, šventė 25 metų kuni- 
tarta jų sielų reikalams. Aš j gystės jubiliejų birželiu 17 die 
pats dalyvavau pamaldose, o na. Iškilmės buvo labai g ra
kiu* negalėjau dalyvauti, tai j žios. Pats vyskupas buvo at 

.paprašiau savo klebono, knd I silankęs į iškilmes ir, sakyda
mas pamokslą, išgyrė kleboną 
už jo darbštumų, o parapijo
mis už gilų tikėjimą bei pa
siaukojimų parapijos labui. 
Tai negirdėtas faktas Ameri
kos istorijoje, kad publikinė 
mokykla turėjo užsidaryti dėl 
katalikiškos Šv. Pranciškaus 

(Tęsinys 5 pusi)

man paaiškintų kas tenai bu
vo.

LJusu buvusio klebono 
jubiliejus

Šv. Antano parapijos buvu 
sis klebonas, kun. Mykolas 

ntame darbe ir taip pat ge- nai“ kunigui nelaimėje, vysku-'<Buba, kuris dabar sėkmingai 
riau pasirūpinti tikinčiųjų iš- į P išgalvojo Šitokį planų. Kie ; klehonuU Įa p.-anciškam

dalykas galop įvykdytas, .lis, niu miešti} tarpo, tujvdaiiM ra(Hj0 Mvo bofi kalba, i a"°“a,s- pantiainymo .................
be abejo, daug rėikš Water- radijo stotį (1190 kiloeykles),'|)aklausius skambių lietuviškų slas buv0 pad{“ kun‘«a"18 5" Ia,gl’ k'"' pn,h'J"s k"'kvl<“ 

būrio ir lietuvių visuomenės o mes, V/aterburio lietuviai, jdainelių, nes ne visuomet vi- 
gerbuviui. Šis didelės svarbos didžiuojamės miesto P»^nX» sįerns paVyksta aiškiai išgirsti 
ivykis -• tai iškilmingas ati- ir labai esame dėkingi WATR
darymas vietinės radijo sto- .stoties steigėjams ir vedėjam^,, rania<5 
ties — WATK — Waterburv, kad, atsižvelgiant į Waterhu-j gerl) varg konip
Conn., biiželio 15. Atidaryme rio kitų tautų skaičių, jie ypa-| Aleksis trumpu laiku parūpi- 

dalyvuvo miesto valdininką^ , tingai pagerbė lietuvių tautąlno labai turiningų, atidarymui, 
įvairių tautų bei tikėjimų va- pakviesdami dalyvauti radijo'programų. Lietuvių radijo va-1

________ ____ _____________________________ ' 1 landų labaį įspūdingai atidarė
r- , į gerb. kleb. kun. J. J. Valan

tiejus nuoširdžia įžangine ka
lba. Po to programos vedimų 
perdavė gerb. A. Aleksiui, ku 
ris taip pat nuoširdžiai svei
kino visus lietuvius klausyto 
jus, trumpai paaiškino lietu 
vių radijo valandos”reikŠrnę.

Po kalbos tuojau pasigirdo 
pirmutiniai dainos aidai. Pa
linktas Šv. Juozapo parapijos 
choro būrelis gražiai pasveiki 
no klausytojus galinga lietu
viška daina. Ne vienos senos 
motinėlės džiaugsmo ašaros 
skruostais nuriedėjo. Sujaudi
nta buvo kiekvieno lietuvio ši
rdis. Populiari Norberto Alek 
šio jaunuolių orkestrą šauniai 
pagrojo poHoi ir suktinių. Be
galo malonu buvo išgirsti dai 
nuojant ir mūsų solistus-solis- 
tes (Bronę Zelonas, Nataliją 
Flangas, Elvyrą Nainis, Mar
celę Andrikis, Norbertų Alek 
sis) kurių balsai, kaip ir sce
noj, tikrai žavėjo.

Labai svarbu visuomenei ži
noti, kad ši valanda bus tol 
vykdoma, kol lietuviai norės, 
rems rengėjus ir artistus. Pa 
rama reikalaujama dabar tik 
tokia: jei kam patinka ši va
landa, kad mėgiate lietuvių 
valandų ir norėtumėt, kad jų U 
kuo ilgiausiai palaikytų, ne
patingėkite parašyti, pagirti 
savo rengėjus ir artistus. Lie 
tuviai, remkite lietuvius.

Labai širdingai dėkojame 
mūsų prieteliams, vietos ir a

DIDIS
JUL Y CLEARANCE

Išpardavimas
Abiejose “PEOPLES” Krautuvėse

GRAŽIAUSI RAKANDAI PARDUODAMI
M AŽ l A U81OMIS K AINOMIS

ŠIS NAUJOS MADOS tvirtas ir 
gražus seklyčiai setas, dengtas su 
Namų Ericze ir Tapestry, lengvai 
vertas $98.00, sumažinta kaina
tik .....................................................................

Galima pirkti ant lengvų išmokėjimų

r . .. . , v. ... .y, 1 ganymu pagal dabartinio Sv. ikvienab kit bonas, kims turi
“ tolimesnių storių lietuviškas , ... .. i •« i -
į»J___________ levo norų platinant katalikus A1,h mintų šeimynų mokės $36

kųjų akcijų, visur. i Į tam tikrų iždą po

MOTERIMS LABIAUSIA PATINKA

FR1GI DAI RES
Elektrikiniai šaldytuvai padaryti per garsiųjų 

General Motors Dirbtuvę

Daugiau kaip pusę metų į 
vairios kunigų komisijos dar 
bavosi, kud pagaminus įstatus 
Pagalios tie įstatai buvo pri
siųsti kiekvienam diecezijos 
kunigui, kad juos peržiūrėtų 
ir padarytų tinkamus patėmi- 
jimus, jei tokių reikėjo.

Synodas prasidėjo labai iš
kilmingai su šv. Mišiomis, ku
rias laikė pats J. E. vyskupas 
Juozapas Rummel Šv. Jono, 
jėzuitų bažnyčioje, prie Urei- 
ghton universiteto.

Po šv. Mišių buvo giedama 
Visų Šventųjų litanija ir skai
toma Evangelija. Paskui visi 
tikintieji išėjo iš bažnyčios, o 
pats vyskupas prabilo į kuni
gus. Toliau diecezijos genera 
lis vikaras, Jokūbas Stenson 
formaliai atidarė synodų, per 
skaitydamas svnodo tvarką.

Pirmiausiai visi diecezijos 
kunigai balsiai perskaitė tikė
jimo išpažinimų, paskui kiek
vienas atnaujino savo ištiki
mybės įžadus, toliau buvo re
nkami kunigai j diecezijos ku 
nigų egzaminatorius, klebonų 
patarėjus ir taip toliau. Jie 
visi po rinki rifus priėmė ištiki 
mybės įžadus savo pareigoms 
pildyti. Pagalios pats vysku 
pas iš sakyklos” skaitė naujus 
diecezijos įstatas. Kur reikė
jo, aiškino ir prašė, kad ku
nigai darytų patėmijimus. Vi
si įstatai buvo širdingai pri 
imti, nes juose buvo matyti, 
kaip mūsų Motina Bažnyčia Į 
rūpinasi savo kunigais ir ti
kinčiųjų sielų išganymu. 

Kunigų aprūpinimas

J. E. vyskupas J. Rummel 
pylinkės lietuviams, kurie te-j paaiškino, kad labai sunku a- 
legrama, telefonu ar laišku j prupinti kunigus ligoje, nelai- 

gražiai pasveikina radijo va mėje, arba senatvėje. Dažnai 
landos artistus ir linkėjo mn pasitaiko, kad kunig 
ms sekinių. Džiaugiamės, kad damas savo gyveni

pa

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Tel. CANul 0257
Kės. I’KOspeet 0650

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH KALSTEI) STREET 

Rezidencija 0000 So. Artesian Avė.

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

vyskupo globa. Tas klebonas, 
kuris turi mažiau negu šimtą 
šeimynų mokės $24.00. O kiek
vienas vikaras mokės $18.00 
į tą iždą. Kai koks kunigas 
susirgs, arba pasens, kad ja i 
negalės eiti savo pareigų, ta
da jis gaus iš to’iždo $50.00 į 
mėnesį. Visi kunigai, išklausę
vyskupo planų, labai džiaugė-j Tei. LAFuyette 
si. Tokiu būdu kunigams duos 
progos darbuotis sielų išgany
mui iki Dievas duos pakanka
mai jėgų, visai nežiūrint į 
savo reikalus. Kai vyskupas 
pasiūlė priimti planų, visi vien 
balsiai priėmė ir dėkojo vys
kupui už jo išmintingą suma
nymą.

Synodas pasibaigė lygiai 8 
vai. vakare iškilmingu palai
minimu Šv. Sakramentu. Po pa 
laiminimo ir tikintieji buvo 
įleisti Į bažnyčią, kurių trum
pu laiku pilnai pripildė. Be- ' 
veik visi pasauliniai kunigai 
ir vienuoliai dalyvavo synode. į

Kuiie tikinčiųjų negalėjo 
dalyvauti pamaldose Šv. Jo j 

no bažnyčioje, buvo raginami.' 

kad pasimelstų namuose ir 
į pajirašytų Dievo palaiminti sy į

i

LIETUVIAI DAKTARAI:

IcL LAFsyette *067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

X-SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Are. netoli Kedsta) 

Valandos: nuo 1 Iki 8 rai. vakaro 
Baredomls lr nedėllomia parai 

sutarti

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

corner Sacramento 
Vai.: nuo

J650

DR. F. C.VVINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

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

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1410 SO. 4»(h CT.. CICERO, ll.b.
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HAIjSTED ST., CHICAGO 
I’aned. Sered. lr Subat. 2—9 vai.

Dienoms Tel. LAFayelte 5793 
Naktimis Tel. CANai 0402

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

Nedėli'oje pagal sutarti

Office Phone
PROspeet 1028

Res. and Office 
2359 So. I>eaviU St.

CAN AL 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

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

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFI8O VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 tr nuo ( Iki 8 rak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7890 

Namų Tel. PROapect 1930

orricc Tel. REPubllc 7696
Res. Tel. GROvehill 0617

7017 S. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. »IAKQl IMTE RGAD
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlfoj susitarus

Tel. CANai 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavllt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Tel. CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

PEOPLES FURNITURE krautuvės yra vienintelės Lie
tuvių krautuvės, autorizuotos parduoti FRIB1DALRE. 
Čia rasite vienų iš didžiau
sių pasirinkimų FRIGIDAI- 
RES, už mažus kainas, len
gvais išmokėjimais nuo

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

Didelė nuolaida už senas ledaunes ar rakandus, 
į maįnus ant naujų.

$
j tart 1 uot i FRI( j 1D ALR E.117°“

ir kitų miestų lietuviai gėrė
jas Waterburio gražiais dar
bai, linki mums viso gero. Ga 
vortie sveikinimų iš Hartford, damas savo parei 

|New Haven, New Britain, Bri- kur algos paimti i 
jstol, Washington Depot, Nau- aukų neturi. Kai
gatuek, Union City ir kitų -----------------------------
miestų. Sveikino mus ir sve- JONAS SEBASTIJč^

Itimtaučiai. Jiems ypatingai j- 
dotni ši lietuvių valanda, nes

nieko neturi. Mate 
se parapijos mažo 
neturtingi. Dažnai

BACH AS

fflce Tel. Wentworth 6330
Res. Tel. Hyde Park 3395

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTĖ

6900 SOUTH KALSTEI) ST.
Valandos: 1 iki 4 po pfetų, 7 Iki 8 vak. 

’fakv

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. BOULcvard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMloek 6141

V a 1 a n d o 8 :
2-4 popiet; nuo 6 - 8 vakarais

Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

Telefonas RF'Pubiie 7868

Ofiso: Tel. LAI'ayette 4017
Res.: Tel. HEMloek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 \V. 69th SL 
Valandos: 10-12 ir 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRglnla 0036 
Ofiso vai.: 2—4 ir 6—8 p. m.

Nedėllomia pagal sutartį

Tel. Ofiso BOL'Levard 5913 
Rez. VICDory 2343

-14

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

756 W. 35th Street

MA.MUFA.CTUB1NG C O M P A. N

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

į mūsų rašytojas gerb. kun. ,J.
J. Kripas anglų kalboje pui-1 naujas keiįas> kurį bekasant 

Įkiai išaiškino lietuvių kalbos rasta kaujų žmonių. Kįlo mi- 
bei tautos istorijų. nčių, kad tarp kitų kaulų, ne

I Tadgi, lietuviai naudokimės i va> būta ir Bacho kaulai. Ga 

į šia gražia mums duota proga,' Jimas daiktas. Vėliau buvo
ir kas šeštadienį popiet tur^-: sakoma, kad jo kūno likučiai

Į kime “šeimyniškų deitų” prie buvo rasti pietinėj daly prie 
j savo radijo. Smagiau pralef-'išv. Jono bažnyčios, Leipcige, 

sti pusvalandį niekur negalė- Bachui mirus, jo žmona gy 
sim. Nepamirškite valandos: j veno skurde ir mirė prieglau
2:30 iki 3 popiet. Kas savaitę doje.
išgirsite naujenybių. ; šiandie muzikos pasaulis le

Valio WATR stotis! Valio,, nkiflsį BachQ (iarsusi,

’ • niuzikininkas Seliuniannas yr i
■ra pasakęs, kad “muzika vin 

KATALIKIŲ j jam (Bachui) tiek skolinga, 
kiek religija jos Įsteigėjui*’.

(Tęsinys iš 3 pusi.)
ĮVAIRŪS DAKTARAI:

LIETUVIS
optometricai.lv aku 

SPĖČIAU STAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

esti priežastimi galvds skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, nervuotu- 
rao. skaudamą aklų karSt), atitaiso t 
trumparegystę Ir toliregystę. Priren-1 
gi'a teisingai akinius. Visuose atsltl- I 
klmuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klal- j 
das. Speciaiė atyda atkreipiama į
mokyklos valkus Kreivos akys atl-' Nu0 ln ikl 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
ta įso m oa Valandos nuo 10 iki 8 v. I 
Nedėlfoj nuo 10 Iki 12. Daugely at-1 
sltlktmų akys atitaisomos be akinių.,
Kalnus pigiau kaip pirmiau.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:

lietuviui!

REMKITE 

J/IK.4J4. SPAUDI

4712 S0. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

Phone CANai 6122

DR. KARL NURKAT
GYDO AKIS

Ir prirenka akinius 
nlHakumlngal

Vai : nuo 7 iki 8 v. v. 
lAskirlant

Antrad. ir Sekmad. 
Nedėlioję pagal sutart)

2201 W. 22nd Cermak Rd.

vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dieną.

Telefonas MIDnay 2880

Ofiso Tel. CAI.umct 6893
Res. Tel. DREzcl 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir 
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 3lst Street 

Valandos: 2—4 popiet. 7—9 vai vnk 
Nedėliomis ir Šventadieniais 10 12

Res. l’hone
| ENGIewood 6611

Offiee Phone
TRiangle 0044

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Vai.; 2-4 U 7-8 vai. vakarę

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YAIGls 0991 

Rez.: Tel. PLA/a 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v ryto; 2-3 Ir 7-8 v v 
Nedeldienlaia nuo 10 iki 12 diena

i

optometricai.lv


Antradienis, Tiepos 3 d., 1934 ,DJ?A V.ffM

KAZIMIERAS
SHIMKU3

mirė birželio 29, 1934 m. 5:00 
vai, ryto, 33 metu unižiauM. 
Springfivid, III. Gimęs Amerikoj

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Rozulljų po tėvais Aks- 
ttnlutė, tris sūnus, Tamošių, 
Kazimierų J r. Rikardų, dėdę 
Stanislovų Ridentų ir tetų Ju
lijonų Eidintienę ir tetų Ma- 
tljošienę ir dėdę Antanų Shlm- 
kų ir gimines, o Lietuvoje tė
velius

Kūnas paSarvotaa 12242 l'ni- 
on Av,, West Pullman. lziidotu- 
vės jvyks Antradienyje, liepos 
3 d., iš nanrų 9 vai. bus at
lydėtas j šš. Petro ir Povilo 
par. bažnyčių, kurioje jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė

se.
Nuliūdę moteris, sūnui. dė

dės, tetos ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra

borius J- F. Eudeikis, Telefo 
nas Y arda 17 41.

OMAHOS DIECEZIJOS 
SYNODAS

(Tęsinys iš 4 pusi.) 

mokyklos. Kai kunigas M.

varpinyčioje netoli bažnyčios, dainų per radijo. A6 manau, «*> ««■» priverati melstis ,tai, kad ji nesuprato vokiečių įso pareikšti, tai spausdina „H 
■ i muuis svetima kalba ir dėl to, kalbos paskyrė 3 savaites kaDviem mėnesiais prieš jubilie

jų kunigas pareiškė noro mū
rinių bokštų ir, nieko nelauk
dami parapijoms, sudėjo kiek 
kas galėjo. Vienas davė $10,

kad galima bus pagauti.

Vasarinė mokykla

Vasaros metu tie vaikai, ku 
rie lanko viešųjų mokyklų, tu-

sišaukimus, dalija bažnyčioje, DVASIŠKOS KNYGOS
kad ta kalba mums nesupran- į Įėjimo, neva už neteisingų prie i ar prie durų po pamaldų. Hit- Mąstymai apie Svč. Jėzaus
tania, mums Dievo žodis nėra 
aiškus ir mes daugiau į baž
nyčių nebeiname. Iš tiesų, Ti

saikų. Jeigu jau kalėjimas te-! lėl ininkų užpuolimus ir šmei- Širdį. Iš italų kalbos vertė J. 
ko šiai senutei, tui vargu ko žtus klebonai atremia iš sūky-' Vaišnoras, M. I. C. Dusi. 208;

kių. Žmonių bažnyčios pilnos.' kaina 35e.daugiau galima tikėtis ir tiems
kitus $15, tlar kitas $25 ir tru ! ri pamokus pas mus tikėjimo lžės lietuvių bažnyčioje vokie-! Prūsų lietuviams, kurie kovo- 
mpu laiku pastatė du aukštus! dalykuose kasdien nuo 4 iki čiai lietuviškas pamaldas nu- ja už lietuvių kalbos teises.

- - - - • etūn|ė j antri| vjetQi nežiūrint,' Vargsta Prūsų lietuviai Ir
kud vokiečių susirenka vos ke- 8U pasiilgimu žiuri j šitų pu-

bokštus, kuriuos galima ma
tyti už keletu mylių. Bokštai 
kainavo $5,670 ir darbų ir 
medžiagų pilnai užmokėta.

Po pamaldų buvo bankietas 
“KxcJiange Buildinge”. Netoli 
1000 žmonių dalyvavo, nors 
įžangos tikietas buvo $1.00. 
Mūsų klebonas buvo ir bažny 
čioje ir bankiete.

Kun. M. Glubo nebuvo mfi 
sų tautos žmogus, bet jis lie
tuvius labai mylėjo ir, jam iš-

4:30 popiet. Po klebono prie
žiūra mokina tikėjimo dalykų 
ir lietuvių kalbos dvi mergai
tės iš Šv. Kazimiero Akade
mijos: Stella Strazdutė ir Ali- 

' eija Kušleikiūtė. Jos dabar a- 
tostogauja pas savo tėvelius 
Omahoje.

Nėra pinigų bažnyčiai 
taisyti

li, o lietuvių šimtai. Lietuvia- sę Nemuno nes čia, laisvoj Lie-
ms pamaldas vokiečiai jau tuvoj, tie patys vokiečiai turi

panaikino visoje Prūsų Lietu
voje, nes žino, kad nesant lie- Inis teises, 

tuviškų pamaldų žmonės eina 
klausytį vokiškų ir tuo būdu 
greičiau nutautėja.

Keista, kad vokiečiai nutan-

šimteriopai didesnes visokerio
Tsb.

LAIŠKAS IŠ EUROPOS

Pastebimas religinio gyvenimo 
pagyvėjimas. Ypač puikiai ke
nčia ir nepasiduoda katalikų 
jaunimas! Bet kaip ilgainiui 
bus, sunku pasakyti. Slapti 
hitlerininkų vadų kursai mo-

Svenėiausiojo Jėzaus Vardo 
dr jos Įstatai. Vertė kuu. E 
•Saurusaitie, su apdarais. Pust 
120; kaina 60e.

, Gyvenimas Šv. Juozapo. Pu- 
I slapių 56; kaina 15c.

ko, jog krikščionybę reikia vi! Misijonieriaus Užrašai. Pa
sai išrauti ir grįsti į senųjų Į rašė kun. Ricbard W. Alex- 
germanų tikybų aprašytų Ro-, ander. Vertė Broliai Marijo-
senbergo “Mitus (les XX Ya- 
lirhunderts”. Daug kunigų ka 
Įėjimuose. Taigi, matote nė

einunt, žmonės sudėjo $186 do. myn. dau pusė metų kai kle

bonas su parapijonais buvo nu 
taręs taisyti, bet iki šiol nie 
ko nepadarė dėlto, kad nėra 
pinigų.

Parapijos komitetas perėjo 
per žmones rinkdami aulcas. 
Girdėjau iš klebono, kad su
rinko tik $502.95, o bažnyčios

tinimo tikslais griebiasi net 
Musų medinė bažnytėlė la- tokių priemonių. Bet jie juk 

bai apleista iš lauko. Daug tais pačiais tikslais griebiasi 
supuvusio medžio krinta že ne( kumščio ir lazdos, o visur

“Net 
. An-

vanų. Jo gyvenimo rašytojas 
rašo apie santykius su Šv. A 

i ntano parapijonais: 
į šiandien, po 24 metų Šv
Į tano senesnieji parapijonys su 

i pagarba kalba apie kunigų M. 
Hilubų. Jis taip pat juos myli 

1 ir savo meilę pareiškia dar-
Glu bais dėl lietuviškos Šv. Anta-Į pataisymui reikalinga $2,000.

ba atidarė savo mokyklų prieš,110 parapijos .
dvidešimtį metų, visi viešosios. Kunigo M. Glubo atminimo

Kadungi parapija turi daug 
skolos iš seniau, vyskupas jo-

viešai duotų teisių Prūsų lie
tuviams visiškai nepripažįsta.

Lietuviui savo kalbos teisių 
nei mokyklose, nei bažnyčiose 
tur būt neatgaus, nes dabarti 
niai Vokietijos hitlerininkai už 
lietuvių kalbų žmones net ka
lėjimu baudžia. Neseniai į tei
smų buvo pašaukta viena 70 
metų senutė, d i teisėjo klau
simų nesuprato. Teisėjas ver-

(Kun. J. Bntžikui)

Vokietijoje kirlturkampas 
eina visu smarkumu. Hitleri
ninkai spaudžia katalikus, 
kiek tik gali. Meta iš tarny
bų, katalikams abiturijentams 
nepripažįsta teisės universite
te studijuoti. (Studijuot gali 
ma, tik negalima valstybinių 
egzaminų laikyti ir vietos gau 
ti). Valstybės finansai smun
ka. Daug žmonių yra labai ne
patenkintų. Katalikai, apla
mai kalbant, laikosi gerai. Ka’ 
dangi katalikiškos spaudos ne

čia kentėtojų netrūksta!
Kaip jūs gyvuojate? Kada 

J grįšite? Ar jau baigiate at
versti tautiškųjų bažnyčių?

Su Diev! dusų Kristuje

Fr. K.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

nai. Pusi. 188; kaina $1.25.
Šv. Teresės Vaikelio Jėzaus 

Novena. Kaina 10c.
Šv. Teresė Vaikelio Jėzaus 

Parašė Dr. V. Padolskis. PusL 
112; kaina 50c.

Apie Kristaus Sekimą. Pust 
384; kaina $1.20.

DRAUGAS PUB. CO.. 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

GRABORIAI:

mokyklos vaikai perėjo į joj knygoje Šv Antano parapijo-' ^*u ')lH'u neleidžia didinti sko
tėjo nepasirūpino ir senutei už j bėra, nebegali viešai savo ba-

mokykla. Keletas metų viešo- nyg dabartinis klebonas
ji mokykla stovėjo tuščia, Ojkun. Juozas Jusevičius sudė.io 
paskui, kai \aldžia mate, ,)oPiSavo širdingus linkėjimus ‘Ad 
nieko nebus, paėmė ir parda- J niultos annos’.
vė kunigo Glubos parapijai vi
są mokyklų. Vyskupas keletu 
kartų tvirtino, jog toks fak
tas Ims įrašytas į Jungtinių darnus Kt nos Gotoski (Butkiū-

os. Tokiu būdu negalima pra
dėti taisymo darįjo. Labai 
gaila, bet kų žmogus padarysi.

Tautietis venetian MONUMENT CO., INC.
Dainos per radijo

Mūsų mergaičių choras, ve-

Valstybių istorijų.

Parapijonai taip pat verti 
pagyrimo, dau seniai Šv. Pra
nciškaus bažnyčia yra mūrinė. 
Bet dar nebuvo bokštų. Var
pai buvo pakabinti medinėje

SUNKI PRŪSŲ LIETUVIŲ 
BŪKLĖ

Niekur tur būt lietuviams

tės), liepos pabaigoje dainuos 
lietuviškai iš galingos stoties 
KICK, Omahoje. Tai yra džiu 
ginantis dalykas, nes ne tik j n^ra taip bloga gyventi, kaip 
lietuviai išgirs savo kalboje I l’r”sų Lietuvoje, kurių prieš

RADIOS
VASAROS METU ŽEMOS 

KAINOS
Dabar Yra Laikas Jūsų 

Radio Išmainyti
Midget Baby Grand su 

Police CallsJ9 9O
f tūbų 1934 Baby Grand, 

$35.00 vertės, už

£22.00
Boseli 8 tūbų console už

£19.50
10 lubų 1934 Crosley gra

žiame kabinete už

£39 OO
12 lubų Sbort ir Ix>ng 

Wavc už

4900
9 tūbų Philco 1934 už

£3900
11 lubų Philco 1934 už

£49.00
S lubų 1934 Zenith už

£3950
ll.C.A. Victor Kombinacija

£49.00
Automobilio Radios po

£1950
įdedami jums belaukiant

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boul. 8167

gražių dainų, bet ir svetimtau-
1 ~ ... 
į čiai galės gėrėtis lietuviškomis 
dainomis. Ponia Gotoski lavi
no mergaites visų žiemų tarn 
tikslui. Dabar pradėjo praty- 

I bas kasdieną. Matote, ji nori 
pasirodyti su lietuviškomis 
dainomis taip, kad žmonės jo
mis susidomėtų ir jų melodi
jas pamiltų. Mergaičių chorui 
pianu pritars p-lė Kotryna 
Kansleris, parapijos didžiojo 
choro vargonininkė. Kai tik 
sužinosiu kurių dieną ir va
landų dainuos, pranešiu ‘Drau

700 metų užėmė vokiečiai ir 
beveik visus to krašto gyven
tojus nutautino. Dabartiniams 
Prūsų lietuviams tenka nuo 
vokiečių daug nukentėti, nes 
jie neturi tautinių teisių vi
saip skriaudžiami, persekioja
mi he jokios priežasties bau
džiami ir net kruvinai sumu
šami gatvėse. Prūsų lietuviai 
kenčia, nes jie negalį protes-' 
tuoti ir pasiskųsti tarptauti
nėms įstaigoms.

Sn Prūsų lietuviais užtenka 
pasikeisti vos keliais žodžiais

Išdirbėjai aukštesnes rūšies Paminklą 
lr Grabnamlų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

o------------
Buvlrš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai iŠ dirbtuvės lr 
Laupykite pinigus

---------o--------
Mės atlikome darbų daugeliui žymes

nių Cliicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI:

ge’, kad Chicagos 'lietuviai Jr jau išgirsti: “tnęp pasiliko- 
taip pat pasiklausytų mūsų me be lietuviškos bažnyčios,

DIDELE EKSKURSIJA
I LIETUVĄ

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI ORABORIAI
Pftt&raauju laidotuvėse kuojriglausta 
Baikale meldžiu ataift&uktl, o mano 

darbu būsite užg&nėdfntl 
Tel. CANai aftia arba BAlft

2314 W. 23rd PI., Chioago 

1439 S. 49th Ct. Cicero, HL
Tel. ČIOBRO na7

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
Chicago, UI.

T Ranųia ir priiiuri

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjunga Amerikoie
Populiariu Express Garlaiviu

“BREMEN”
Išplauks iš New Yorko

LIEPOS 18 rt., 1934 m.
S. R. BREMEN ekskursantai, važiuodami į 

Lietuvų, bus persodinti į s. s. Stuttgart Bre- 
merhavene.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS lr BALHAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MONroc 3877

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai 
668 W. l»th St. Tel. CANai 6174 

Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

Radios Programai
\V, C. F. L.. 1470 Ii,, \t-rlvlirtjr*
mm 1:00 11*1 1:140 *hI ptt pietų 

Kraiti* radio programas.
\V A A E, 920 k nedžltnmls 

130 iki 2 00 po plot u 

\V. H. F. ('.. 1120 K . Ketvergais. 
nuo 7:30 Iki 6:30 vai., vakare 

gražus railio programas.

COSMOPOLITAN TBAVBL 
snavtrn

Prof. J. AMBRAZIEJUS
168 Grand St., Brooltlyn, N. Y.

A. S. TRPCIOKAS
197 AJana Sr., N,wrt. N. J.

JOHN SEKYS
414 Park St., Hartford. Conn.

VIENYBE TRAVEt BUREAU 
194 Grand St., BroaAlyn, N. Y.

O. A KYBĄ
AMERIKOS LIETUVIS

14 Varnon St., Wnrmat»r. M.an

Dai informaciją traipkifto J:

ATLANTIC TRAVE1. SFRVTCH 
K. SIDABRAS. Pron.

442 W B'*»r. fta. B«4to«, M»i

MR. PAUL MOLIS 
l’JO—24* St, I

LITRUAJSĮA 
NAUJIBNC 

1749 s7h«

, Detroit, Mic k.

ĮAN NEWS PUB. CO. 
NOS

, Halttrd St., Chiragn, III.
OHIO LITHUANIAN PUBIISH- 

INO CO. DIRVA 
K. S. KARPIUS 
6820 Saparior Ana, Cl.nnkad, O

MR. C. J. *O9HNPR
2014 Canon Sr, Pirtaburgh, Pa.

MR. A VARAttUS
2044 All Narini*. Bank Bnildia. 

1200 CaMon Rt., Pingtut^i, Pa

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1646 West 46th Street
Tel. BOLIevard 5208—6413

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPubiic 8340
i 5340 So. Kedzie Avė.
t
i (Neturime sąryšių su firma
I tuo pačiu vardu)

Tel. CICERO 204

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galintas ui {35.00 

KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, UI.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. LAFayeUc 3572

J. Liulevičius
Grabo rius 

Ir
I ta Įsa muolo jas

Patarnauja Chlra- 
goje ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

40*2 Archer Avė.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

BpecIaiMtAt IškaUme lr išdirbi* 
me v kokių rūšių paminklus lt 
grabuamius.

1
Mūsų šeimyna specializuoja Uk*

me darbe per šešias kartas.•
Veskite paminklų reikalus tis- 

siai su pačiais išdlrbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas j rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
I Trys telefonai:
Į Rez. PENSACOLA *011 

BELMORT 8485 
Offiee: HILLSIDE 3S65

Alfred RoseUl, pres. Vincent Roselli, secr.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU Kili

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J.J.BAtiiiMNAS
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 dienų ar naktį.

PAŠAUKITE:

REPubiic 3100
2506 West 6 3 r d Street
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liai Dainininkai Patenkino Visus 
“Draugo” Piknike

VIRVĖS TRAUKIMO K ON TESTO ČEMPIJONAI NEIS 
SPRĘSTI. TAI BUS PADARYTA KITAME ‘ DRAUGO” 

PIKNIKE VYČIŲ OLDTIMERIŲ IR PANEVĖ 
ŽISKIŲ MOTERŲ DAINOS UŽ MYLIOS 

BUVO GIRDĖTI

Pereitą sekmadienį, Birutės navo Vyčių oldtaimeriai, su- 
darže Įvyko tikrai lietuviškas organizuoti A. Andreliūno. Tai
piknikas, kuris patenkino visą 
didžiulę minią. Dvi lietuvio y- 
patvbės: pademonstruoti savo 
jėgas ir gražiai padainuoti bu
vo parodytos taip, kaip dar 
niekados iki šiol nebuvo. Nors

bigių oldtaimeriai. Jų tarpe 
matėsi šie: Balčiūnas, Zarom- 
skis, Rėkus, Nenartonis, Žvir- 
blys, Sakalas, Sliimkus, Ali
šauskas, K. Dargis, Tiškus, Ba 
cevičius ir Klimas. Prie jų pri-

daug kartų buvo skelbta tokie Į sidėjo ir dabartiniai L. Vyčių 
įvykiai, bet niekados pirmiau į jaunesni vadai. Cliie, apskr.

nebuvo taip piknike.

Virvės traukimo kontesto
.. laimėtojai neišspręsti

Nors suruošta vienas įspū
dingiausių virvės traukimo ko
ntestų, liet laimėtojui liko ne
nuspręsti. l’o pirmos traukimo

pirm. d. Poška, J. Juozaitis, 
K. Sveneiskas, L. Žurlys ir 
kiti.

Neatsiliko nė moterys, nes 
tuojau po L. Vyčių daininin
kų, pasirodė panevėžiškių mo
terų choras, kuriame dalyva
vo šios: Budaitienė, Briedienė,

vaizdos parap.
Prie bot dogs ir saldainių:

O. Bambalienė, T. Atroškienė, 
B. Stepanavičienė, O. žagū- 
nienė, O. Kazragieuė, J. Joku- 
bauskienė, O. Kasparienė, M. 
Bukauskienė. Visas iš Brigh
ton Park — M. K. R. 35 sky
riaus.

\Vest Side “provincijoj”: 
J. Stumbris, J. Vyšniauskas - 
bufete, o prie stalo: M. Stum- 
brienė, E. Aleknienė, J. Zala
torienė, E. Pocienė. Visi iŠ 
West Side.

Bingo vadovavo: S. Balčiū
nienė ir Zaurienė. Abi iš Wc.st 

i Side.
Didelį ratų valdė: K. Vinc- 

kaitė ir A. Česnavieiūtė. Abi 
iš Dievo Apv. parap.

“Rūtų darželį” dabojo: L. 
Jasevičius ir D. Jenkevičius. 
Abu iš West Side.

“Vilkus” statinėjo: J. Mo- 
tekaitis ir J. Vilčanskas. Abu 
iš Cicero, 111.

TOKIO PIKNIKO CHICA GOJĘ DAR NĖRA BUVĘ
Sako, Lietuvos Vyčių Die

nos, Vytauto darže, rengimo 
komisija. Ir ji dirba viskų, 
kad jų žodžiai išsipildytų.

Pažiūrėję į pikniko progra
mų ir mes įsitikinsime, kad, 
ištikrųjų, tas išvažiavimas 
bus nepaprastas ir jokia prie 
žastis negali būti užtektinai 
didelė sulaikyti mus nuo va
žiavimo ten, liepos 4 d.

Ta linksmoji diena prasi
dės 10 vai. ryto ir tęsis iki 
10 vai. vakaro.

Vytauto daržas skambės 
jaunimo dainomis. Liepos 4

d. ir mes visi kas tik galėsi
me — būsim ten kartu su jau 
nimu tų dienų linksmai pra
leisti.

Kas galėtų liepos 4 dienų 
išbūti namie žinant, kad Vy
tauto parke vyksta Lietuvos 
Vyčių rengiamas piknikas — 
išvažiavimas.

Tik kartų į metus toks iš
važiavimas įvyksta ir todėl 
turime tų progų išnaudoti: 
liepos 4 d. visi važiuojame į 

Vytauto parkų, L. Vyčių re 
ngiamų piknikų.

DIDELĖ ŠVENTĖ DARIAUS IR GIRĖNO PAGERBIMUI
Birželio 24 d. Dariaus-Girė- Į žiai pasirodė ir rūpinosi, kad 

no paminklo statymo komite- liktų pelno paminklui, Šios ge-

SVEČIUOJASI

Brighton Park. — Pas biz
nierius Kaniauskus atvyko į 
svečius O. ir A. Milaskevičiū- 
tės iš Dayton, Oldo. Buvo at
silankiusios ir į “Draugo” pi
knikų Birutės darže. Labai jo
ms jiatikę. Stebėjosi lietuvių 
skaičiumi. Liepos 4 ei. žada 
atsilankyti į L. Vyčių pikni
kų Vytauto daržan ir į Mari
jonų Kolegijos Rėmėjų išva
žiavimų Hinsdale, Ilk, į Ma
rijonų ūkį.

vak., Chicagos Lietuvių Audi
torijoj. Malonėkite visi nariai 
atsilankyti, nes randasi labai 
daug svarbių reikalų. Valdyba

IEVOS LUKOŠIŪTĖS MO 
TINĖLEI PADARYTA 

OPERACIJA

. I

Dariaus - Girėno paminklo 
statymo komiteto ir Lietuvių 
Dienos rengimo komiteto ben
dras susirinkimas įvyks liepos 
3 d. 8 vai. vak., Am. Liet. Ae
roklube (3718 S. Halsted St.). 
Abiejų komitetų visi nariai ir 
paminklo fondo globėjai pra
šomi būtinai atsilankyti, nes 
bus svarstomi labai svarbūs 
reikalai. Fondo globėjai pa
tieks apyskaitų .\ie fondo sto-

Į vį ir bus galutinai apsvarsty- 
i ti Lietuvių Dienos ir Aviaci- 
jos Šventės reikalai.

K-to sekr. J. J ui gėla

eilės, kada stipresni tymai nu-■ Grigonienė, K.
galėjo silpnesnius, viskas h&ro- (jrįgOnjeiu>, Paliliūnienė, VaZ- 
dė kuo puikiausiai. Bet kada nonįen^ Sinevičienė, Linkevi- 
pirmos eilės laimėtojai sus"*^" 1 ėienė, Pečiukienė, Balčiūnienę 
ko vieni su kitais, tai, biač, jjr Prie organizuotų dai-
buvo visai kitas dalykas. Ke'j nininkų prisidėjo ir visa pa
turiu stipriausių tymų. Brigh- k|įka qiai-pais dainininkų bu- 
ton Park, Marąuette, West
Side ir Town of Lake, lengva 
buvo matyti, kad jų jėgos ly- J 

gios. Čia jau prisėjo vartoti 
ne tik jėgas, bet ir protų, kų 
ir padarė Town of Lake ty- i 
mas, kuris pradėjo traukti ! 
prieš paduotų ženklų ir kol

jusierns į kišenius pylė: F. Ou- 
bysta, (iš Brighton Park), A. 
Gilienė (iš Bridgeporto), J. 
'Lisauskas (iš Town of Lake) 

ir A. Mickevičius (iš West 
Side).

Saldainių dėžutes laimėju
siems dalino: A. Kardelis iš 
Marąuette Park.

“Aukso” ratų suko: O. Au- 
gaitė ir M. Kavaliūnaitė iš 
Dievo Apv. parap.

Sūrius pardavinėjo P. Gai
lius iš Marąuette Park.

“Pieno” bonkas daužytoja
ms statinėjo K. Aleknavičius 
iš Brighton Park su pagelbi- 

Piknike dalyvavo, visokios'ninkais.

profesijos žmonių; visa mūsų Į Sportiškas lazdeles dalino L 

Stankus iš Cicero, III,

Pap kornų kepimų žiūrėjo:
'gos. Kai kurie ypatingai gra- A Aleknaitė iš tVėšt Side. 
t žiai pasirodė paremdami dien-j Lėles laimingiesiems davi- 

butų juos visus [npjo: p Gubysta, A. Kasins- 

Į kas iš Brighton Parlr.

O tikietus prie vartų atimi-

vo virš kelių šimtų. Dainos bu 
’eidžiamos per garsiakal-vo

bius (Loudspeakerius). Net to
li už daržo girdėjos lietuviš
kos dainos.

Diena graži, šilta 
Diena pasitaikė graži, šilta, 

i dėlto darbininkams, ypač prie
West Side vyrai dar nebuvo, Liifeto teko sunkiai padirbėti, 
taip sakant “redi”, tovnofla-1 
kiečiai pradėjo “vilkti” ir, 

nuvilkę pasiskelbė cempi-, (]vasįakija, šimtai biznierių ir 
jonais, lodei tovnoflakiečiai, protesijonalų jš visos Cliica- 
skaitomi “moraliniai laimėto
jai”.

Po visų rungtynių, pasirodė į Snnku
net trys čempijonai, būtent; ;-)r įvardinti.

Marąuette Park jh> vadovyste 
J. Bagdono. West Side po va
dovyste Lekavičiaus ir Town kolonijų. jy tarpe ir 
of Lake'po vadovyste Stanci
ko. Komisija, vadovaujama P. kltos kara|y{4ės.

.Šaltimiero ir jo pagelb. J. .Juo-1 Pikniko rengimo 
zaičio, tuoj pranešė, kad jos SUorganizuotas darbininkų šta 
oficialus nusprendimas >’ra ! bas visiems kuogražiausiai pa- 
toks: To*n of Lake, West Side tamavo. Visi buvo patenkin- 
ir Marųuette lieka tiktai lig-, įį žodžiu, piknikas praėjo 
laikinai čempijonai. Kitam kuo puikiausiai. J. Juozaitis 
“Draugo” piknike turės pa-i ______________

Be čikagiečių, piknike daly-į 

vavo ir svečių iš tolimesnių 
p. Šimu

tis (L. Šimučio brolis) net ir 
karalystės.

komisijos

tas surengė gegužinę Oaks 
Parke. Nors prieš tų dienų ge
rokai-lijo ir manyta, kad daug 

Lietuviškus saldaini us_įspė- kftg bįjog žolės šlapumo, tačiau 

8<X) žmonių su-daugiau kaip 
važiavo ir maloniai praleido 
laikų gražių dienų. Nebuvo 
šlapia. Nors komitetas prieš

gūžinės dalyviai tikrai verti
pagarbos.

Tačiau visus Čikagos ir ap
ylinkių lietuvius ir net kita
taučius tikrai nustebins di
džiulė Dariausiu i rėno pager
bimui rengiamioji šventė. Tai 
bus ireikšmingas įvykis. Dai-

šeštadienio rytė, Šv. Kry
žiaus ligoninėj, veikėjos T. Lu
košiūtės motinėlei padaryta 
sunki vidurių operacija. Ligo
nė yra gydytojo Biežio prie
žiūroj. Draugai ir draugės ma
lonėkite atlunkyti ligonę. Ka
mbarys 304 trečiam aukšte.

Linkime ligonei greitai pa 
sveikti.

kelis mėnesius per spuadų pra-, nuos jungtinis Čikagos liet- į
šė organizacijų ir įstaigų ne
rengti tų dienų gegužinių, bet 
vis dėlto Čikagiečiai tų dieną 
rengė apie 8 gegužines. Gaila, 
kad mūsų didvyrių gyventam 
mieste taip greit 1933 m. lie
pos mėnesio ašaros išdžiūvo 
dėl Soldino smūgio visai mūsų 
tautai).. Bet daugelis iš jų ir i 
gyvuosius drąsuolius Darių ir 
Girėnų perdaug šaltai žiūrė
jo; pasirodo, .kad juos ir bai
sioji tragedija nepakeitė. Ki
tos Am. liet. kolonijos net ma
žai lakūnus pažinusios ir jų 
nemačiusios, karščiau pritaria 
šių didvyrių pagerbimui ir 
statomam paminklui! Šioje di
džiausioje lietuvių kolonijų ar 
ne per daug partijų, srovių ir 
ar ne per daug tų visokiausių

nėjo: A. Bartkus, Ig. Kryže- “nusistatymų”?! Kokia ir 
vičius ir K. Kulbis, C. Druk-įkam nauda iš to? Bet vis tik- 
tenis, P. Fabijonaitis, A. Fa-'tai reikia pasidžiaugti, kad čia 

bi jonas, P. Žebrauskas. P. RS-j yra daug ir nuoširdžių tikrų 
bickas, visi iš
Simonavičius 
Park.

West sidės, o 
iš Brighton •

DAINUOS ŽYMŪS DAI 
NININKAI

uvių korų koras iš 1(XM) daini
ninkų. Lietuvių sportininkai 
rodys savo jėgas ir miklumų.
O žymūs ših lakūnai padangė-1 
je rodys nepaprastų, drųsumų
ir gabumus. įvairius triksus i - r, . . .. . ..

1 _ 'jos. Bus rinktines muzikos, į
domių kalbų, bei svarbių pra 

radijo

I Šiandie, 7 vai. vakare, sto- 
i tis \VGES perduos antradie
nio reguliarę lietuvių radijo 

' programų, leidžiamų Peoples 

rakandų išdirbvstės kompani-

DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ
BRIDGEPORTE

SIULC
Plačiausį

Pasirinkimų

REFRIGERATORiy
MAŽIAUSIOS

KAINOS
MIESTE!

sirodyti galutini rezultatai. 

Kadangi konteste nebuvo
tymų iŠ Cicero ir Bridgeporto, 
tcxlel kitam “Draugo” pikni
ke laimėtojai tų dviejų tymų

PIKNIKE NUOŠIRDŽIAI 
PASIDARBAVO

Širdingai ačiū visiems Chi
cagos biznieriams už gausia* 
dovanas suteiktas metiniam 
“Draugo” piknikui. Visų kolo 
nijų trokų savininkams už pi- 
knikierių į piknikų nuvežimų!

ore rodys ne vienas kitas laku 
nas, bet išsyk visas būrys. Pa- i 
(langių padaužos žada rodyti 
įvairiausius aviacijos galybės 
dalykus. Dalyvaus lietuvių ir 
amerikonų lakūnai, daugelis iš 
jų garsūs Amerikos lakūnai 
(iš įvairių miestų). Atskris sa
vo vikrumo parodyti ir būrys 
Amerikos karo lėktuvų. Iš vi-

« r i j • •
so toje šventėje dalyvaus tarp 
aO ir 70 lėktuvų.

Tuos lakūnus organizuoja 
vięnas iš pirmųjų Amerikos 
lakūnų, kapitonas. Jis vado
vaus tai didžiulei lakūnų rink
tinei. Dabar eina pasitarimai 
tarp Dariaus-Girėno paminklo 
statymo komiteto ir šio kapi- 

Dariaus-G'.rėno gerbėjų. Da’įtono. Netrukus, kai bus sutar- 
lis jų minėtoj gegužinėj gra- į j)US spaudoj paskelbta 

smulki tos didžiulės šventės 
programa. Jau ir dab'ar dau 
gelis Čikagiečių teiraujasi, la
bai susidomėję tuo dideliu įvy
kiu. Pasirengimai eina.

nimas, Archer and California 
Filling Station; 8-ta dovana 
No. 3303, knyga - “Sveika M a 
rija;’’ 9-ta ir 10-ta dovana- 
knyga - “Praeities Pabyros.”

nešimų visiems 
tojams.

klausy-
Rep. XXX

Pranešimai
Bridgeport. — Draugija Sa

ldžiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus laikys pusmetinį susi
rinkimų liepos 3 d., 7:30 vai.

JOHN R. RORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

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

Panedėllo. 8eredO8 lr Pėtnyčlos
vakaraft, f» iki 9 

Telefonas CANai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Telefonas REPuhllc ®«OO

Residence Phone
Enelewo<xl 5840

P. GONRAD
BusJness Phone 
EnKlewood 5883

A*’
a

Bufete: A. Oškeliūnas, J.i 
Baltutis, V. Blrgelis, T’. Vene- 

Stoškus,

parvežimų.

\'isi biznieriai, davusieji, pi
knikui dovanas, taipgi trokų

ir

susirems su West Side, o Ma- i kus’ S’ A- Audėnas,
rąuette su Town of Lake. Po ’L Ren,eikis’ v- Kilkis> P Gry aviniukai ir visi pikniko dar-

laimėtojai susirems už če- ba“’ R Binkis’ V* Tatu,is’ ’L bininkaį ir darbinink^ kvie 
Juraška. Visi iš Marąuette čiami liepos 3 d. atvykti į

35 Mafiulionis yra užaakęa au- Parlt0- . I Wpst Si,le 7:30 voL vak; ,lel
i Restorane: Rudienė, Anų- pasitarimo tolesniam veikimui. 

“Draugo” pik- Pai|henė, Aleksienė, No-| Pikn. komisija

to laimėtojai susirems už 
mpijonatų. Girdėt, kad kun.

užsakęs au
kso medalį čenipijonatų tymui 
Lauksim kito
niko. vickienė, Jonukienė, Svencis-, 

kienė, Rudokienė, Gužienė, No- 
L. Vyčių Oldtaimeriai ir Pa- rbutienė, Rimkienė, Girdvai- 
nevėžiškės moterys pasižy- Kalinauskienė, Grincai-

mėjo dainomis Į^. prįp sta|y patarnavo: Ale- j vieniems metams; 2-ta dova-
To \irvo traukimo rungty- knįf,t,-,t Stankaitė, Pauliiitė,! na No. 5841, Krėslas vertės 

da’* Jiieikaitė, Rudytė. Visos iš apie $35., Roosevelt Furniture ' 
da’* Brighton Park, Š. K. Akad. Co.; 3-ia dovana No. 5357, dei-1 

6 skyr. mantinis žiedas $25., Rapolas (
Ice cream parlore: O. Mi- Andreliunas; 4-ta dovana No. 

S. Petkienė, M. Česienė, 3953, muzikališkas instrumen- 
O. Česnauskienė, tas vertės apie $15.; 5-ta do

vana No. 4312, Radio vertės 
apie $50., Joseph F. Budrik 
Ine.; 6-ta dovana No. 4835 kre 
dito čekis uS $10.00, Lipsky’s 
Musiv and Radio Store: 7-ta 
dovana No. 3574, kreditas pen 
kių kartų automobilio grįži-

nių, prasidėjo lietuviškų ' 
nų šventė”. Pirmiausiai

VYRAI — ATYDA!
litai yra Kpi-rialln pranešima*, kuria
bus įdomus kiekvienam vyrui, kuris sienf 
pasiekė "viduramži” ir Jaučia reika
lingumą ’uni ilkr.) gaiVinanfilo TO- B. Klltienė,
NIKO Kad suteikti galimumą tftks- .
tanciams. kurie dėi kokios nors prie- K. Sriubienė, M. Bružienė, E. 
žastles atidėlioja užslaakytl 1 .

Misius, V. Šemetulskas ir A.
III.,Nusa-Tone

tiesiog nuo dlstrlbuforių fi| Gydyto
jaus preskn'pcija dabar parduodama 
viaose vaJatinyėlose Vienas Doleris 
už. mėnesio treatmenti} — bftktte sa
vimi gaukite buteli Aiandien — ga
rantuotas

Snliukas. Visi iš Cicero,
1 Lnb. Sų-gos 3 kp.
I “Gaspndoriškoj” būdoj: K. 

Zaromskis iš Brighton Park 
ir P. Varakulis iš Dievo Ap-

“Draugo” pikniko dovanų 
laimėtojai — 1-mų dovanų No 
2735, “Draugas“ ir “Laivas” i žydelį.

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi 

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

Dovanos visiems atsilanku- 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite

NATHAN KANTER 
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARds 0801

IHSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PARSIDUODA grosernė fr Ice cream 
lr saldainių krautuvė. Geroj apylin
kėj. Lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Biznis Išdirbtas per daugeli tnetų. 
Parduosiu pi'giai. Telefonas:

LAFAVETTE 5742

MODERN PHOTO 
STUDIO 
Įrengta

HoIIvavikmI Šviesomis
AUKSUOS RUS’ES 

PAVEIKSLAI
Nutraukiame dienų ai 

vakare

420 WEST 63rd STREET

CHICĄGO

Čia rasite visų gerinusių iš
dirbysčių Refregeratorius, 
kaip tai:

NORGE 
CROSLEY 
GIBSON 

SPARTON 
LEONARD 
Westinghouse 

General Motors 
FRIGIDAIRE

ir kitų

Nekuriu kainos nuomso
PINIGAI DEL BIZNIO

komercines paskolas 
duodame: įstaigoms Į 

re:miantie:s jų rekordu

HALSTED ELCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI
fkderai.

INHCKAMK KOKPOKztCIJOS

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. 111.
TEK REPUBLIC 8401

Katrie perkate anglis II 
draiverlų, siųskite Juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
pini'gų. PKM-ahontns M. R. 
tiktai <7.00 tonas.

„MORTGAfiE BANKERS

PERKAM

LIETUVIS

KUS BONUS

POPIF.RUOJAM Ir PENTUO4AM

Atliekame visus namų dablni'mo 
darbus. Darbas pigus Ir Užtikrin
tas. 1 934 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH AEG,tfTIH 
1808 8. 58t.h Avė. (Mocno, III. 

Tel. I4(fayet«e 87 Itt

ir aukščiau.

Duodame didelę nuolaidų už 
senus šaldytuvus į mainus 

ant Refrigeratorių

Lengvus išmokėjimai pri 
taikomi kiekvienam 

pagal norų

|(!$

3222-26 S. Halsted St

Vedėjas J. Kalėdinskas

REAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pajnatuctaa Biznis

2608 WB3T 47th STREET Tel. LAFayette 1083

Plone Prospect 1354

EDWARD TROST
PATNTTNG and DECORATING 

HARDWARE and PAINT STORE 
’*«ll W. 8Srd Str.. OUIcago

Leidžiame gražins radio pro 
gramus kas nedėlių, 11 tų 
vai. prieš piet iš stoties 
WGES, 1360 kilocycles.


