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Chicagos gyvulių skerdyklose 
vis dar nėra taikos

MINNBAPOLIS, Minn., 
liepos 27. — Paskelbtu čia ir 
visoj apskrity karo stovį kai 
kas vadina militarine diktatū
ra. Šis vardas gal ir tinka* 
nias, kadangi suvaržyti pilie
čiams visoki susirinkimai ir 
net laikraščiams įvesta cenzfl- 
įa. Uždrausta per laikraščius 
ir atsišaukimus nn kinti val
stybės kariuomenės vudns ir 
pačių kariuomenę, lygiai ir 
valstybės valdininkus. Nusi
kaltėlius teis militarinis teis
mas.

Gubernatorius Olson, kurs 
paskelbė karo stovį, kaip pa
tirta, simpatizuoja streikuo
jantiems vežėjams. Trokų 
kompanijos tvirta, kad dar
bininkų tarpe priviso daug ko
munistų ir nėra galimybės da
ryti taikų, jei streikininkams 
vadovauja raudonieji gaiva
lui.

Gubernatorius neužginn, 
kad nebūtų komunistų agitato
rių. Tačiau pareiškia, kad 
kompanijos neprivalo komuni
stais daryti visų tų, kurių už
darbis per savaitę nėra dide
snis kaip 12 dol., o su tokiu 
atlyginimu kas galį išmaitinti 
šeimų. ...

Iš pradžių buvo manoma, 
kad karo stovio metu komer
ciniai trokai važinės ir jnos 
kareiviai lydės. Pasirodė, kad 
taip nėra. Streikuojantieji 
darbininkai pripažino vyriau
sybės taikintojo kun. Haas pa
darytų taikos planų, o kompa
nijos atmetė. Tai gi šių trokų 
važinėjimas tuojau nutrauk
tas. Kompanijos tuo būdu bus 
verčiamos pripažinti taikos 
sąlygas.

Chicagos skerdyklose 
galvijų priėmėjai ir prižiūrė
tojai vis dar nesusitaiko su 
kompanijomis. Skerdyklose 
sutrukdyta darbo eiga.

Šį kartų vedamose derybose 
tarpininkauja darbo departa
mento atstovai.

PRIEŠINASI RATU MAŽI
NIMUI ‘

Illinois prekybos komisija 
įdavė telefonų kompanijai Chi 
cago j paklausimų, kad ji pa
duotų priežasčių, dėlko netu
rėtų sumažinti ratų už telefo
nų vartojimų.

APIE 50 DARBININKU 
SUŽEISTA

YORK, Pa., liepos 27. — 
Red Lion miestely cigarų fab
riko streikuojantieji darbinin
kai puolė saugojančius fabri
kų pašerifius. Apie 50 darbi
ninkų sužeista. Ir tarp pa- 
šerifių yra sužeistųjų,
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A AUSTRU
HITLERIS NORI 

TAIKŪS
NAUJU ATSTOVU AUSTRI

JON SIUNČIA PAPENĄ
BERLYNAS, liepos 27. — 

Kanclerio Hitlerio vyriausyltė 
atšaukė- savo atstovų dr. Kurt 
Rieth ir į jo vietų siunčia vi -o 
kanclerį Papenų, kurs skirtas 
nepaprastuoju pasiuntiniu. 
Hitleris tuo būdu nori patai
syti suirusius Vokietijos san
tykius su Austrija.

Klausimas, ar tas bus at
siekta, kadangi Hitlerio vado
vaujami naciai yra kalti už 
Austrijos kanclerio Dollfusso 
nužudymų. Vokietijos naciai

NUODYTASIS - 
DIEVO VYTIS

A —~~—
VATIKANd ORGANAS 

SMERKI^ NACIUS 

ŽUDIKUS

RYMAS, liepos 27. — Vati
kano organas • “Osservatore 
Romano” dėl Austrijos kanc
lerio Dollfusso nužudymo pa
reiškia, kad tuo nužudymu pa
kelta pikta ranka pri:* Euro- 
pų ir visų civilieuotų pasaulį.

“Osservatorp Romano” nu
žudytų kanclerį vadina Dievo 
vyčiu ir organizuotos visuo

menės vadu prieš komunizmo 
ir nacionalsocializmo skleidžia 

• mus nuodus.

NACIAI MAI 
GAUS SAVO

AUSTRIJOS VYRIAUSYBĖ 
PASKYRĖ KARO TEISMĄ

VIENA, Austrija, liepos 27. 
— Užėmęs nužudyto kanclerio j 
Dollfusso vietų vicekancleris , 
ir Heimwehr (naminės sargy
bos) vadas princas von Star- 
hembergas, 35 m. amž., tuojau 
sušaukė ministerius posėdin.

Pirmiausia nutarta rūpintis 
nužudyto kanclerio Dollfusso 
žmonos su dviem vaikais 
kimu, o paskiau paskirtas

suMianis milashm
t .
• i '

Pranešta, kad♦ 9
reikalavimus

ITALŲ PAJĖGOS PARENGTOS 
AUSTRIJON

visas laikas ir visomis priemo
nėmis piktai kovojo prieš Aus J Kancleris žudikus vadina 
t rijos vyriausybę. Tuo būdu stačiai naciais smurtininkais, 
jie padrąsino Austrijos na- l’ats Šventasis Tėvas parei- 
cius kovoti prieš Dollfussų ir' škia, kad ši žmogžudystė nėra

keturių asmenų militarinis 
teismas, kurs tuojau imsis 
darbo — teis visus 144 are
štuotus nacius, kurie dalyvavo 
kanclerio Dollfusso ofisų už
puolime ir jo nužudyme. Sa-

VIENA, liepos 27. — Aus
trijos sostinei neišnyko nacių 
puolimo pavojus. Ypač šių 
naktį padidėjo pavojus, kuo- 

li-Įmet patirta, kad nacių būriai ras. 
iŠ artinasi sostinės link. Vyriau- Į dėliai

VIENA, Austrija, liepos 27. 
— Įvairiose Austrijos respub
likos dalyse latakais liejasi 
kraujas. Vyksta pilietinis ka- 

Nors visur naciai su di
deliais nuostoliais nugalimi,

sybė turi čia gausingų kariuo-! kol kas neturi noro pasiduo-
menę ir turi vilties išnaikin
ti sukilėlius.

Apskaičiuota, kad per dvi 
paras įvairiose Austrijos da
lyse nukauta apie 3,000 tik

ti — nutraukti kovų prieš vy
riausybę. t Ir pati vyriausybės 
kariuomenė turi didelius nuo
stolius.

Šiandien pasklydo gandai,
koma, kaltintojas reikalaus vienų nacių. Vyriausybės pa- Į kad naciai iš naujo puls vy-

pagaliau jį nužudyti.
Dėl įvykusios Vienoj trage-

politinė, bet kriminališka. 
—..

Kompanija atsakė, kad ji ne į dijos Europos valstybės kalti- 
reikallnga paduoti priežasčių, na Vokietijų. Paryžiuje, Lon- 
kadaingi reikia tas ratas didin- done ir Ryme pareiškiama,
ti, bet ne mažinti. -Girdi, jau 
ir šiandieninės ratos yra prie- 
šingosi Illinois valstybės ir 
krašto! konstitucijoms, nes įdė
tas kapitalas neduoda reika
lingo pelno.

Korpisija nepasitenkina to
kiu kampanijos argumentu.

ŽYDŲ DEMONSTRACIJA 
VARŠUVOJ

VARŠUVA, liepos 27. — 
Šiandien žydai sukėlė demon
stracijas prieš (Vokietijos pa- 
siuntinyfję dėl Austrijos kanc 
lerio nužudymo. Raita lenkų 
policija išblaškė žydus.

kad *už įvykius Austrijoje yra 
atsakominga Vokietija, ku
rios priešakyje yra Hitleris.

ŠVENTASIS TĖVAS MEL
DŽIAS Už AUSTRIJĄ .

VATIKANAS, liepos 27. — 
Dėl kanclerio Dollfusso nužu
dymo Šventasis Tėvas Pijus 

i XI pasiuntė užuojautos žodį 
Austrijos prezidentui Miklas, 
o per jį ir visai katalikiškai

PARYŽHIS, liepos 27. — 
Mirė prancūzų maršalas Lyau 
tey, 80 m. amž.

DĖL AUST
* 9

RYMAS, liepos 27. — Karo 
šmėkla pasireiškusi Europoje. 
Žinovai sako, kad karas žaibo 
smarkumu gali užsipliektl, jei 
kuri iš šių trijų valstybių — 
Vokietija, Jugoslavija įr Ita
lija, padarytų netaktų, pasi
kėsintų įsiveržti Austrijon. 
Nes paskui kurių vienų tuojau 
veržtųsi ir kitos, o kiekviena 
jų turi savotiškus planus.

Dėl to, Italija įsiveržimo

mirties bausmės visiems. 
Areštuotas Vienos policijos

detektivų viršininkas Steįn- 
bausel ir aviacijos korpuso 
viršininkas gen. AVagner. Jie 
abu draugavomi su nusišovu
siu dr. Rintelen. Be to, are
štuota šimtai kitų įtariamų as
menų, daugiausia nacių.

jėgos taip pat turi didelius 
nuostolius.

Kai kurie Austrijos miestai 
šaukias vyriausybės, kad pa
siųstų kariuomenę.

Iš Rymo nuginčyta pasklei-

riauaybės rūmus. Tas neįvy
ko. Visų rūmų apsaugai su
traukta gausinga kariuomenė. 
Naciai, matyt, buvo manę, kad 
vyriausybė išsiuntė kitur daug 
kariuomenės. Taip nėra. Be

Austrijai. Popiežius laimina klausimu yra susisiekusi su 
Austriją, jo vyriausybę ir mel-! Prancūzija ir Anglija. Šios

• džia Dievo, kad sis kraštas 
susilauktų ramybė?.

Iškabinta Vytis Klaipcdos seimelio 
posėdžiu saloje

KLAIPĖDA. — Liepos m. 
10 d- naujas vyr. Klaipėdos 
miesto burmistras Simonaitis 
įsakė iškabinti miesto seime
lio posėdžių salėje ir nuėsto 
vyr. burmistro kabinete Lie
tuvos respublikos ženklų, Vytį, 
ir respublikos prezidento por
tretų. Miesto seimelio posė
džių salėje posėdžiauja ir 
krašto seimelis.

Kaip žinoma, prieš kurį lai
kų miesto seimelio lietuvių 
frakcija buvo pasiūlusi seime-

DILLINGERIO GELBĖTO
JAS ŠOKO PER LANGĄ

(Vyriausybės agentai susekė 
ir suėmė J. J. Probasco, 67 
m. amž., kurs savo namuose, 
2509 No. Crawford avė., darė 
Dillingeriui veido operacijas, 
kad niekas jo nepažintų ir 
rūgštimi išdegino rankų pir
štų galus, kad! nebūtų galima 
jo susekti iš pirštų antspaudų. 

Probasoo paimtas į agentų
ofisų, Bankers namuose, 105 

lio posėdžių salėje pakabinti W. Adams gat. Tenai jis iš 
Vytįį bet' Sasso ir Neumanno 19-ojo aukšto šoko per langų
šalininkų balsais tas pcsiūly- 
mas buvo atmestas.

Pirmas naujo vyr. Klaipė- 
CHICAOO IR APYLIN- dos burmistro žingsnis Klaipė 

KĖS. — Šiandien giedra; ma- dos gyventojų tarpe sutiktas 
ža temperatūros atmaina. su dideliu pasitenkinimu.

ORAS
ir žuvo.

trys valstybės sutarusios sau
goti Austrijos nepriklausomy
bę.

12 ASM. ŽUVO SU 
LĖKTUVU

JIS PASISAKĖ 
“NEKALTAS”

VIENA, Austrija, liepos 27. 
— Nusišovė areštuotas Aus- 
trijos pasiuntinys Italijai dr. 
A. Rintelen, kurį naciai norė
jo skirti kancleriu vietoj nu
žudyto kanclerio Dollfusso. 
Rintelen paliko savo žmonai 
raščiukų, kuriam pabrėžtų, kad 
jis esąs “nekaltas,” neturėjęs

— Nužudytas Austrijos kanc-1 
leris E Dollfuss pagerbiamas. 
Jo palaikai yra kanclerio rū
mų kambary, kuriam jis per 
du metus dirbo iki įsiveržiant 
naciams žmogžudžiams. Jo 
rankose dramblio kaulo (bal
tas) kryželis. Ir miręs atro
do didingas, patriotas, uolus

nieko bendra su nacių sukili- i tėvynės ir Bažnyčios ginėjas, 
mu. Tad jo žmona ir sako, Į Q jįg Jįjavo paprasto kaimiečio 
kad jos vyras yra stačiai nu-! Garbės sargybų šalia
žudytas.

Tačiau

BERLYNAS, liepos 27. — 
Pietų link nuo Wuerttember- 
gijos iš 3,000 pėdų aukštumos 
nukrito šveicarų Curtiss-Cor-1 
don keleivinis lėktuvas. 12 
asmenų žuvo.

faktai kitką rodo. 
Dr. Rintelen be savo vyriau
sybės žinios iš Rymo grįžo 
Vienon. Klausiamas, dėlko jis 
taip padarė, jis nieko neatsa
kė. Tada areštuotas.

PRIES RADIKALUS

8 VAIKAI TRAUKINIO 
AUKOS

OMAHOJ STREIKAS
OMAHA, Neb., liepos 27. 

— Čia streikuoja keletas šim
tų gatvėkarių tarnautojų.

WASHINGTON, liepos 27. 
— Amerikos Darbo federaci
jos viršininkai imasi kampani
jos, kad iš darbininkų unijų 
Pašalinti raudonudsius agita
torius.

Su jais norima apsidirbti li
gi spalių mėnesio, kurio pra
džių įvyks šios federacijos su
važiavimas San Francisco

SHELTON, Conn., liepos 
27. — Aštuoni vaikai, 7 bemiu 
kai ir 1 mergaitė, nuo 12 ligi 
17 metų amžiaus, ant geležin
kelio bėgių pasirinko vietų 
žaisti kazyromis. Niekas nega
li išaiškinti, kodėl jie pasirin
ko tokių vietų.

Neužilgo ant jų visų užva
žiavo prekių traukinys ir vi
si žuvo.

sta žinia, kad italų karinome- Į reguliarės kariuomenės vy- 
nė įsiveržusi Austrijon. ! riausybės pusėje yra kelios ki-

---- - ------ - »tos gausingos ginkluotos orga-

NUŽUDYTAS UNMIS -™,
pagerbiamas ! su pašėlusiais naciais, praneš-

______ ' ta, kad Austrijos socialistai
.•VIENA, Ausrija, liepos 27.ltai» P“ in,a J* "5ra

daug, bet jie griežtai nusista
tę prieš šiandieninę tvarkų 
Austrijoj. Jie pasirengę susi
jungti su savo atkakliais prie
šais naciais ir komunistais, 
kad tik sugriovus šiandieninę 
vyriausybę.

Iš Rymo pranešta, kad iš 
Vokietijas norėjo Austrijon 
įsiveržti austrų nacių legio
nas, tačiau austrų kariuomenė 
jį atbloškė atgal Vokietijon.

Paskleista žinia, kad didžio
sios Europos valstybė?, k orios 
gina Austrijos nepriklausomy
bę, jodavusios 'Vokietijai -rei
kalavimus, kad ji išginkhiotų 
ir suardytų austrų nacių le- 
gtanų, ėdantį Vokietijas ribo
se, kad Urp ’MmMcho nacių ir 
austrų nacių nutrauktų susi
siekimų, ir kad Vokietija for
maliai pripažintų Austrijos 
nepriklausomybę.

Savo keltu Italijos kar^bo- 
menė stovi parengta Austri
jos pasieny ir laukia Mussoli
nio įsakymų. Sakoma, kad ji 
įsiverž ginti Austrijos nepri
klausomybę, jei Vokietija ne- 

1 sulaikys austrų nacių verži
mosi Austrijon.

Vienas mieste vyksta are
štai. Kiekvienas naciams sim
patizuojąs asmuo suimamas.

katafalko sudaro trys kariniu 
kai ir du studentai. Šiandien 
jo palaikai bus jtaimti į mies
to rūmus ir ten išstatyti pa
garbom Rytoj įvyks laidotu
vės.

Nužudyto žmona parvyko iš 
Italijos, palikusi ten savo abu 

tvaikus premjero Mussolinio 
{šeimos globoje.

Prieš mirsiant kancleris 
Dollfuss prašė ministerio 
Feyo, kad1 jis1 rūpintųsi jo šei-' 
mos likimu. Prašė, kad dėl 
jo mirties nebūtų liejamas 
žmonių kraujas.

Tūkstančiai žmonių lanko 
nužudyto kanclerio palaikus.

APIPLĖŠTA SPAUSTUVĖ

Trys plėšikai užpuolė R R. 
Donnely and Sons Co. sjianstu 
vės ofisų, kuriam apmokami 
darbininkai. 3,600 dol. jta-mieste. Bijoma, kad radikalai ‘ Katastrofa įvyko nnt Ne\v 

neužvaldytų paties suvažiavi- .York, New Haven ir Hartford grobta. Šioje spaustuvėje dir 
mo. geležinkelio. ba apie 1,200 darbininkų.

METZ, Prancūzija, liepos 
27. — Prancūzų policija nu
tvėrė du vokiečius šnipus.
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DIENOS KLAUSIMAI

kataliku, šaukėsi kunigo, bet ir to prašymo-i 
žmogžudžiai neišpildė. Tai puTodč nacių žvė-* 
rlškumų. Pasaulis dar kartų turėjo progos 
pamatyti, kas per vieni yra naciai. Jie veda 
kovų ne tik prieš sau nepatinkamus žmones, 
juos žudo, bet kovoja ir prieš patį Dievų. 
Tas daroma Vokietijoj, tas pats pasikartoja 
ir Austrijoj.

Kiekviena politiška žmogžudystė užtrau
kia kraštui šiokių ar tokių nelaimę. Dollfusso

A. L. R. K. Federacijos Kongresui 
Prisiartinant

Kiek A. L. R. K. Federaci- ai Azijoj, ar Australijoj. Jie 
ju yra pasidarbavusi katali- visi laikosi krūvos, visur var- 
kybei ir lietuvybei, tai jau nė- loja savųjų kalbų, laikosi są
rą reikalo čia aiškinti. Ji irj vo papročių, savo tikėjimo, fi-

niržudynias Austrijoj’ bu™ pradžia civilinio <htar darbu°jasi nemažiau, ra nansuoja savuosius vertelgas 
kuro ir išstatė Europos taiką į didelį povo-1“'1 ir dau« da"KlmL Tačiau,, (biznierius), ima globon savan
ju. Jei nariai paimtą Austrijoj virtą ir ,np. stebėtina: neatsižvelgiant jo-, sius pavargėlius, stato 
gintą ją' jungti su Vokietija, tuoj iškiltų ka- aio8' K“1“11“ “kJ'ti- miįžini5-

į sa- H., . ii \ ■ I. Icil Ii I,h. -il.'i

įlojau, jog juos palaiko ne lie
tuviai katalikai, bet tik sve
timtaučiai! Tačiau, kadangi 
svetimtaučiai turi daug savų
jų, tai ateina į lietuvius tik 
atliekuoniai. Suprantama, jog 
lietuviai katalikui prot’esijona-

—------------------------------- ----------------------------------------------------------
mūsų Jaunimo pasižymėjimai

• M X T t i
,. . ' .—F7T
Lietuviai pasižymi visose sporto šakose. 

Turime piriuueiliijihuksininkų, basebolininkų, 
golfininkų, plaukikų, futbolininkų ir kitokių, 
štai šiomis dienomis 165,000 sporto mėgėjų 
iš daugelio kolegijų ir universitetų studentų 
geriausių futbolininkų į “All - Star” tymų 
daugiausia balsų gavo Ed. Krause (Kriau
čiūnas) iš Notre Dame universiteto. Kitas 
lietuvis j tų jauktų patekęs yra Wistert (Viš- 
tartas) iš Micbigan universiteto. Nors kiti 
du lietuviai — Maneikis iš Chicagos ir Gai
lius iš Ohio šiek tiek mažiau balsų tegavo, 
bet vis dėlto pakviesti į “All - Star” jauk
tų. Taigi, iš 22 geriausių futbolininkų keturi 
yra lietuviai, kuriems kito mėnesio viduryje 
teks grumtis su profesionalų futbolininkų 
jauktu.

Apie tai mes čia rašome norėdami pasi
džiaugti lietuvių jaunimo gabumais ir pabrė
žti reikalų mūsų jaunimui duoti daugiau pro
gų, sudaryti tinkamas sąlygas, kad jis ga
lėtų dur labiau iškilti ir garsinti savo tau
tos vardų.

Lietuvių jaunimas ne tik sporte, bet ir 
moksle vra gabus. Dėl to svarbu, kad tėvai 

"surastų galimybių savo vaikus1 leisti j aukš
tesnes mokyklas ir tuo būdu duoti jiems pro
gos susikurti geresnį gyvenimų ir būti nau- 
dingesniems savo tautai.

ras, į kurį įsitrauktų ne viena kuri, bet daug 
galingųjų valstybių.

Dėl to, reikia tikėtis, kad pavyks numal
šinti nacių sukilimų Austrijoj ir tuo būdu 
apsaugoti Europos taikų. Galimas dalykas, 
kad taip ir bus, nes Dollfusso tragingoji ir 
skaudi mirtis sukėlė visus ištikimuosius sa
vo valstybei austrus, kurie nieko nesigailės, 
kad apginti Austrijos nepriklausomybę, dėl 
kurios Dbllfuss taip sunkiai ir nuoširdžiai 
darbavosi. Kanclerio baisi mirtis atidarė akis 
ir tiems, kurie vis dar nenorėjo tikėti jo 
pasišventimui ir nuoširdumui. Jo darbai ne
nuėjo veltui.

KOMP. A. POCIUS

kų pastangų, ir katalikybė ir 
lietuvybė netiktai nedaugėja, 
bet net ir mažėja, ypač profe- 
sijiniuose sluogsniuose. Mes 
regime aiškiai, jog profesljo- 
nalų (gydytojų, juristų, denti- 
stų, vaistininkų etc.) ir ver
telgų (biznierių) dauguma y- 
ra tai arba atšalusieji katali
kai ir lietuviai, arba net ir 
visai prisiglaudę prie aršiųjų 
katalikybės ir lietuvybės prie
šų, žodžiu sakant, prie įvai
rių laisvamanių.

Ir kas stebėtina, tai tas, jog 
šitokių atsiskyrėlių dauguma 
visgi tai nėra kokie ten išdy
kėliai, ištvirkėliai!

mokyklas, palaiko vien tik 
savuosius profesijonalus, vien 
tik savo pramonę, vien tik 
savąją prekybų, vien tik savo 
bankierius ir t.t. ir t.t.

Su svetimaisiais jie tada ti
ktai susideda, kai mato iš šio

t darbininkams patruukti 
J ve, jie nieko nesigaili. Jie jį 
j stačiai vylioja, žadėdami pa 

laikymų ir užtikrinimų jųjų 
būklės. Tuigi, suprantama, juu 
nas profesijonalas, ai- vertel
ga, matydamas sau tiek nau
dos medžiaginės ir tiek rodo-
mojo draugiškumo, linksta' lai, ar vertelgos yra privers- 
prie laisvamanių iš pradžių ti ufba skurdžiai gyvuoti, ar- 
tik pelno dėliai, o pamažu ir ba persimesti kurion pusėn, 
visai su jais susilieja, ypač, Tai ne mano iš piišto išlau- 

savo 1 iš prityrimo žinodamas, jog žlas išsivaizdavimas, bet skau 
lietuviui katalikai tinkamai jo- dus faktas.
jo nepalaikys. “Pasaulio sū-j Kol mes lietuviai katalikai 
nūs gudresni už šviesos sū
nus!”

“Šituose šviesos sūnuose”, 
stačiau kalbant, Amerikos lie
tuviuose, katalikuose mes la-

Amerikoje nepradėsime labiau 
rūpintis ir j«laikyti savųjų 
profesijonalų, ar vertelgų, tol 
visos R. K. Federacijos vei
kimas neatneš tos naudos, ku-

einančių sau naudų. Šio dėliai bai mažai tertiatome gudrumo rios ji siekia.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ

Spartda iš Vienos praneša, kad Austri
jos kancleris Dollfuss mirė baisiose kančiose. 
Žmogžudžiai (nacių partijos žmonės) skau
džiai sužeidė energingųjį austrų vadų ir tik
sliai neleido teikti gydytojo pagalbos. Per 
keltas valandas nelaimingasis kentėjo baisias 
kančias. Jis, būdamas geru, praktikuojančiu

;> - r- ' -t u—•.......... — -.m if —
Kun. Dr. Tr. Sawicki,

Naijg Laiku Zmogais Siela
Vertė Vyt. Mankeliūnas

(Pabaiga)
d) Santykis su krikščionių religija

Dar reikia mums atvaizduoti naujų 
laikų žmogaus santykius su krikščionybe 
ir katalikybe.

Amžių bėgyje naujų laikų žmogus 
kaskart labiau tolinasi nuo krikščionių 
religijos, nors filosofija tik retkarčiais jų 
atmeta, bet vis bet kuriuo būd n prie jos 
art i misi. “Krikščionybė — rašo Eucke
nas — atrodo, kad mintvtojus ir traukia 
n stumia. Visi jie stovi įtenipenose san
tykiuose su Bažnyčia.. Vienok niekas ne
imli su krikščionybe nutraukti santykių. 
Bet kiekvienas verčiau nori jų pertempsi 
pagal savo įsitikinimus ir tada juose įsi
tvirtinti, jas pagilinti: Sptfioza, Ijeihni-

Neseniai rašėme apie tai, kad komp. An
tanas Pocius sulaukė 50 ntetų amžiaus ir kad 
minėjo jo įsteigtos Beetlioveno konservatori- Kame gi glūdi priežastis?
jos 20 metų sukaktuves. Ta proga mūsų žy
musis muzikas ir veikėjas susilaukė daug 
nuoširdžių sveikinimų ir linkėjimų dar ilgus 
metelius taip naudingai darbuotis savo my
limai tautai.

Mums smagu yra konstatuoti faktų, kad 
ir Lietuva pastebi Amerikos lietuvių veikė
jų nuopelnus lietuvių tautai ir juos tinkamu 
būdu pagerbia. Prieš porų savaičių p. Anta
nas Kalvaitis, Lietuvos konsulas Chicagoje, 
vyriausybės vardu papuošė komp. A. Pociaus 
krūtinę Gedimino ordenų. Tai aiškiai pasa
ko, kad A. Pocius netuščiai išgyveno pusę 
amžiaus šiame pasaulyje, ne be reikalo stei
gė ir užlaikė muzikos konservatorijų, vado
vavo chorams, rašė dainas ir giesmes, kėlė 
išeivijos kultūrų.

Be abejojimo, Lietuvos vyriausybės do
vana, įteikta komp. Pociui, jam padarė dauą 
malonumo ir paragino dar prie didesnių dar
bų. Bet ir visa lietuvių amerikiečių visuome
nė džiaugiasi, matydama, kad jos veikėjų nuo
pelnai yra įvertinami.

Reikia manyti, kad komp. A. Pociaus 
nuopelnai mūsų visuomenei, jam teikiami at
žymėsimai paakstins jaunesniuosius kultūros 
darbininkus dirbti dar sa didesne energija 
ir pasišventimu.

Man regisi kad į šitų klausi 
mų labai gerai atsakęs jau 
Jėzus Kristus savo prilygini-

jie stengiasi įsibrauti į sve
timuosius, išviršiniai dėda- 
mies bičiuliais, gi įsibrovę ir 
įsigalėję, jie parodo savo na
gus, iš kurių jau sunku beiš- 
siveržti... Tai jųjų Talmudo e- 
tikos dėsniai...

Tarpusavy jie kartais ir su
sipeša; tačiau, ten, kur reika
las paliečiai jųjų tikėjimų ir 
tautybę, jie stoja visados iš 
vien.

Šio dėliai mes ir matome, 
jog labiausiai nuskurdęs žy
das, atvykusis iš savo giinti-

Taigi šiuo žvilgsniu vertė
tų ateinančiam Clevelnde kon
gresui pagatvoti ir pasitarti, ir 
pagaliau nustatyti būdų, šitam 
mūsų katalikų ištižimui pra
šalinti.

Mūsiškiems šiuo žvilgsniu į-

ine apie neteisųjį užvaizdų, sa-! ngs vietos į tolimiausius įva-Į 
kydamas: “...šio pasaulio sū-j sauiį0 kraštus, po kelių metų; 
nūs gudresni savo giminėje už pratunka, iš apdriskusio žy-

savięsiems, t. y. katalikybės ii 
lietuvybės reikalams aprūpin
ti.

Taip vadinamų katalikų lie
tuvių Amerikoje yra daugu
ma. Daug mažesnė dalis ten
ka laisvamaniams. Tačiau ma
tome, jog šita “mažuma”, su-
lyginant (proporcijonaliai) tu 8««nioninti (suprasti, įsitikiu 
ri savy daug .langiau inteli- li>- ««™™as, manymu,
gentų ir šviesesniąją, kaip Mdas bi,t« ,ai P“skaitos (kuo 
kad “didžiuma”, (Čia aš ne- ūmumai ir kuo plačiausiai) 
imu sąskaiton kunigą), dau- d<‘r»'nos knnigą (kadangi 
giau spausdina ir išpardavime- i su «" lemtomis mūsiškiai 
ja laikraščių ir knygų.

Lietuviai katalikai neturi

šviesos sūnus” (Šv. Luko 
XVI).

Pasaulio sūnumis Jėzus pa
vadino čia visus besirūpinan
čius tiktai žemiškaisiais rei
kalais, gi šviesos sūnumis ti
kinčiuosius. Šitų žodžių tik
rumų priparodė mums ir isto 
rija ir gyveninio prityrimas: 
Imkime pavyzdžiui žydus ir 
visus taip vadinamus laisva
manius. 'j.

Žydų tautų išblaškyta po 
visų pasaulį. Ji visų nekenčia
ma, visų niekinama. Ir visgi 
ji ne tiktai nepranyko, bet, 
galima tvirtinti, laiko savo 
rankose sugniaužus visų pa
saulio politikę ir finansus. Ko
dėl? Gi todėl, kad žydas yra 
visur žydas — ar tai Ameri
koj, ar Europoj, ar Afrikoj,

delio virsta pratukusiu finan- 
sistu. Paprasčiausis gydytojas 
po keletai praktikos metų pra1 
lobsta.

Panašios eisenos laikosi ir 
socialistai (laisvamaniai). Jų
jų nė vienas nepalaiko kata
likų, kadangi tai priešintųsi 
jųjų nusistatymams (princi
pams). Per rinkimus jųjų nė 
vienas nebalsuos už ištikimąjį 
katalikų, nė vienas nepalaikys 
profesijonalo, ar vertelgos ka
taliko, nė vienas neišsirašys 
katalikiškojo laikraščio, nė 
vienas nepirks krautuvėje, ku
rios savininkas bus tikras ka
talikas. Savo nusistatymus 
(principus) siūlo ir gina sta
čiai akiplėšiškai!

taip vadinamos civilės drąsos. 
Už akių tai mūsiškis moka pa
šnekėti; tačiau, vientik reikia 
rinitai susidurti viešai, tai 
tuoj nutyla, lyg tartum kas

yra jau perdaug apsipratę iki 
nuobodžiui), bet pasauliečių. 
Kadangi tai reikalauja ir lai
ko ir pinigų, tai štai ir rei
kia apgalvoti, iš kur gauti lė
šų, parinkti tam tikri žmonės 
(ypač. paprastųjų darbininkų)/' 
nustatyti paskaitų eigų, spau-r.egera butų pasidarę! Bijo , . , „ . , A. v. , ,v. . y. . , y. doie dažnai gvildenti sis kiaumažiausio pašiepimo; trokšta . .

garbės. Šio dėliai, jei kų ir 
veikia, tai jau būtinai reika
lauja viešo pagyrimo ir net 
medžiaginio atlyginimo.

Į visus profesijonalus, ar 
vertelgas žiūri su pavydu. Ne
perka pas savuosius lietuvius 
katalikus vertelgas, kadangi 
šie yra lietuviai. Nesikreipia 
į lietuvius katalikus profesi
jonalus dėl tos pačios priežas- 
tien. Mat, ima mūsiškius pavy
das, kad atsiranda lietuvių ka
talikų sumaningesnių, kaip 
kad jie patys!

Profesijonalams, vertelgoms Man teko pačiam klausinė- 
ir gabiesiems paprastiesiems ti lietuvių katalikų prefesijo- i

si mas etc. etc. Įpareigoti drau
gijų atstovus griežčiau vvkdi-# f
nti rezolitMjas; ieškoti ypač 
jaunuolių savanorių; šiuo žvi
lgsniu glaudžiau susiliesti su 
Moterų D-ja (visados daugiai! 
nuveikia moterys, kaip kad 
^yrai).

Suprantama, mano pasiūly
mas yra tiktai paviršutiniškas. 
Smulkesnę programų galima 
nustatyti tiktai smulkiai iš
nagrinėjus visas reikalas, pa
liečius Amerikos lietuvių ka
talikų veikimų.

Kun. Al. Bublys, M.I.C. 
Marianapolio Kolegija

ir phnta po plačiausias mases. Bet vienok 
iš kitos pusės pastebime taip pat aiškų 
pasukimų krikščionių religijos link. XX 
šinit. pradžioje Euckenas vėl paklausė: 
“Ar dar galime būti krikščionimis?” Ir 
priešingai Straussui atsakė, kad netik ga
lime, bet būtinai turime būti krikščioni
mis.

Bet naujoji Enckeno ir kitų krikščio
nybė pagrindinai skiriasi nuo tikrosios 
ant prigimtosios krikščioniškos religijos. 
Jie gal priima krikščioniškųjų etikų ir 
evangeliją apie dangiškųjį Tėvų, kuris v- 
ra amžina meilė. Jie tame matydami krik
ščionybės esmę vadinasi krikščionimis. 
Jeigu gi krikščionybės esmė glūdi Cbristo- 
logijoje, tai krikščionimis jų negalima va
dinti. Nes ką gi jie mano apie žmogaus 
Sūnų? Tikėjimas į Kristų, IHevą ir Iš
ganytojų svyruoja visame protestantizme, 
ne tik liberališkame, bet taip pat ir or
todoksiniame. Protestantų liturgija dar 
pripažįsta apaštalų išpažinimą, bet jam

įžiebė, Roūsseau, Kantas, Ficlite Ho- priskiria daugiau istorinę prasmę ir net 
geiis Schopenliaueris — kiekvienas susi- i bažnytinė valdžia nelaiko to ypatingu da

liui" sau atskirų vaizdų”. Ivku. Gal didesnė protestantų teologų da-
XIX Simt. viduryje priėjo net iki to, lis jau netiki Kristaus dievyste. Jau net 

kad D. F. Strauss savo veikale Der alte smalkiai yra prasi platinęs tvirtinimas, 
und der neue GUaube į klausima, ar dar kad Kristus nėra tai istorinis asmuo, bet 
»*saiiie krikščionys, atvirai atsakė, kad tik mitologinis.

za

je, vienintelis nesvyruojantis tikėjimas v- 
ra tik katalikybė.

I
e) Santykis aa Kataliku Bažnyčia
Naujų laikų mintijimų krikščionių re

ligijoj pradžioj labiausiai užgaudavo pa
garba katalikų Bažnyčiai. Nepalankus nu
sistatymas dažnai pereina neapykantos 
formon, kurios išreiška yra Voltaire’s šū
kis: Ecrasez linfune! Esama ir džiugi
nančių reiškinių, knrie įrūdija apie nau
dingą tuo žvilgsniu permainų. Katalikų 
Bažnyčia paskutiniais dešimtmečiais tori 
labai daug reikšmės kultūriniame gyve
nime. Filosofijoje kv. Tomas statomas ša
lia Kanto. Kaskart didėja susidomėjimas 
katalikų kultu; net protestantizme yra 
srovių, kurie nori suartinti protestantų 
liturgijų su katalikiškųja. Galima ištisą 
eilę priskaityti žinomų konvertitų ir įvai
rių religijų unijų, nes ana “una s&ncta 
catholioa ecolesia” tapo idealu ir laiko 
reikalavimu. Padidėjo taip pat Bažny
čios įtaka ir politiniame gyvenime.

taka mūsų laikų kultūros dvasioje, nors tų be išvidinio užsidegimo. Gema taip pat
jinai «ina dur visai kitokia kryptimi. Dar 
ne masėmis, bet tik pavieniai asmens ar
tinasi po Bažnyčios globa. Tame pasireiš
kia naujų laikų individualizmas.

Dar klausime: koks yra fiačių kata
likų santykis su sava Bažnyčia?

Čia esama liūdnų ir skaudžių reiški
nių — tai abejingumas, nesusipratimas ar 
net neapykanta. To yra įvairių priežas
čių: bedievybė, bendras tikėjime abejin
gumas ir nenoras pildyti pareigų, mišrios 
moterystės, socializmo ir įvairių sektų į- 
taka ir t.t. šie nors ir nešioja kataliko 
vardą, bet labai dažnai pas juos tik išo
rinė katalikybe yra, be tikro pamaldumo, 
be gilesnio religinio įsisąmoninimo, be gy
vo tikėjimo ir bendrai be tikėjimo. Jie 
katalikais esą tik iš papratimo, dėliai iš
orinių priežasčių ar visuomeninių ar šei
myninių.

Rimta padėtis, bet yra ir vilties. Tui 
dar nėra tamsiame fone tamsus paveiks
las. Dar daug yra Bažnyčiai ištikimų, ku

Vienok dar nuo naujų laikų galvose- rie tvirtai ir širdingai prisirišę prie moti
nos iki katalikybės yra dar tolimas kelias. 
Blaivūs kritikai gerai tvirtina, kati did
žios unijos t. y. žmonijos grįžimo prie 
katalikų tikėjimo artimoje ateityje nėra 
ko tikėtis — nes t(ar perdideli amžių skir-

ini<>-: -ižiai kalbėdami turime pripažinti, 
kmi pm nesame krikščionimis ir negab
iu' būti. Tai dar tveriu ir mūsų dienomis

nos ir jie karštai myli Bažnyčią; To pa
darinys yra dažnos išpažintys ir šv. Ko
munijos, tai nuolatinės ŠŠ. Sakramento 
adoracijos, tai maldininkų kelionės į šv. 
vietas, tai misijos ir rekolekcijos, tai di
dingi eucharistiniai kongresai, kurių nie-Nors dar ir yra protestantizme tikė- I tingumai skiria katalikybę nuo protestan 

jimus į Kristų, bet vienok galima sakyti, , tizmo, schizmatikų ir naujų laikų galvo- ' kur kitur nėra kaip tik pas mus. Ir tai 
kad naujų laikų racionalizmo akyvaizdo- senos. Nors pastebima yra katalikvbės į- nėra vien tik graži išorė. To visai nebū-

I

nauja dvasia inteligentijoje, ypač akade
minėje jaunuomenėje. Visur verda nuola
tinis darbas, kas užtikrina mums geres
nę ateitį. z

• • *
Stengėmės bendrais bruožais atvaiz

duoti Katalikų Akcijos moralinius ir reli
ginius metmenis.

Dabar gi mūsų pirmoji pareiga yra 
prieš įvairias klaidingas nuomones prie 
pastatyti katalikų mokslų, netik savo gi
lioje tiesoje ir gyveniminėje vertybėje, 
bet taip pat ir pritaikintų naujų laikų 
žmogaus dvasiai. Tiesa visada yra ta pa
ti, gi formų reikia keisti. Av. Klemensas 
Hofbaueris pasakė: “Reik visai naujai ir 
nauju būdu skelbti evangeliją”.

Bet juk religija nėra pirmiausia mo
kslas, bet gyvenimas. Todėl reikia ir sie
kti — tai svarbiausia mūsų pareiga — 
kad tikėjimas taptų gyvenimo šaltiniu mo
derniškai žmonijai. Nepakanka vien karš
tai prašyti ir maldauti, kad eitų ir semtų 
iš to šaltinio, bet reikia tiesiog įpilti, į- 
skiepyti į sielas. Neišsemiamu to gyveni
nio šaltiniu yra šv. sakramentai ir Dievo 
žodis. Bet būtina yra, kad tų širdyse, ku
rie nori taį skiepyti tiems. Gyvybė gema 
tik iš gyvybės. Geriausiu pasaulio atgi
mimo šaltiniu bus ne mūsų žinojimas, mo
kslas, teologija ar filosofija, bet mūsų 
meilė, mūsų darbai, mūsų gyvenimas.
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SV.MYKOLO PAR. METINIS PIKNIKAS
(vyks SEKMADIENY, LIEPOS (IULY) 29 DIENA, 1934 M.
Vytauto Darže, 115 St. tarp Crawford ir Cicero av.

A. Peldžins trauks krutamuosius paveikslus, kurie bus rodomi parap. salėje.
Bus parūpinta skanių gėrimų ir užkandžių, įvairių žaidimų ir dovanų, o apart to dar bus 

ir puiki orkestrą, prie kurios griežimo senas ir jaunas galės smagiai pašokti ir savo miklumų 
išbandyti. J Piknikų žmones gabens Kareckio, Jankauskio ir Mickaus trokai. Vienas iš jų iš
eis 9:30 valandų, po pirmųjų Mišių, kiti du išeis 12 valandų, tuojau po Sumos.

Nuoširdžiai kviečiame visus, savus ir kitus, piknikan pas mus. KLEBONAS IR KOMITETAIPRASIDĖS LYGIAI 1 VAL. PO PIETŲ IR TRAUKSIS LIGI VĖLUMOS VAKARO

Del Ko Mes Negahme Vilniaus Išsižadėti? p*p*sakojo iš susuos mįžęs DARBININKAS
Sovietų Rusijoj per mėnesį ikurių gali pietus gauti bet ku- 

Nuo pat Vilniaus ir jam pri-, Vilniaus dalykas toks, k°k»!darbillinkaa uždirba nuQ 
klausančių Lietuvos teritorijos kad dabar jis yra, atsirado • 250 rublių. Užsieniečiams

rio fabriko valgykloj.

srifių praradimo dienos lietu-|»os prieS keliolika metų, kaipspet.ialistam, daugiau moka 
vii) tauta ir geri Lietuvos pi-,tam tikri) pokarinio laiko po- Sovietlj inii„ieri„a gauna ne 
Rečiai suprato, koks skaudus litinių kombinacijų rezultatas,' daugiau ruWių 
smūgis duotas mūsų tautai ir bet nepagrįstas nei istorijos
valstybei, ir tai skaudžiai jau- būtinumo, nei teisėtumo pa-1 Dirbantis darbininkas kas- 
čia ligi pat mūši) dienų. Įgrindaia. Mūs,) tautos istori- di™ pagal kortely gauna 800 

jos lapuose nieko panašaus gramų juodos duonos uz 9 ka- 
Šiandien įvairiuose laikraš- ( d61 Vilniaus nerandame. Tr inūPeikas> 1 kilogramų per mėne- 

iuose judinamas \ ilniaus įs|orjja neleidžia Vilniaus s! silkių už 1 rub. 55 kap., 1 
laušimas. Užsienio politikų‘ iįižadgti> .neigdama lenkų pre^klgr. per mėnesį mėsos už 90

Fabrikų valgyklose darbi- sų”. Sovietas gali jų parduoti 
ninkas pietus gauna už 80-1,70 ir už tuos pinigus visiems nu-
kap. Pietūs prasti, be mėsos 
ir riebalų. Prasta daržovių

Ikys nukreiptos į lietuvių le
nkų ginčų dėl Vilniaus. Argi 
iš tikrųjų Vilnius yra vertas 
tokio ilgo ginčo ir taip mums 
reikšmingas, kad keliama dėl

tenzijas į Vilnių.
Lietuvių tauta, būdama iš

tikima savo tautos ir valsty
bės idealams, didžiausiu pasi-

jojo tiek nerimo? Taip! Šian- ir įtempimu gy-
dien Vilniaus klausimas — 
tiek visos mūsų tautos, tiek 
paskiro lietuvio žaizda, kurios

kap., 1 klgr. per mėn. kopūstų 
už 10 kap., 800 gr. per mėn. 
cukraus už 2 rub. 50 kap., 2 
klgr. per mėn. bulvių už 50 
kap.

ne, gina ir gins savo teises į Darbininko šeima gauna per 
Vilnių. Dėl Vilniaus yra žuvę pus mažiau, 
daug Lietuvos jaunuomenės,| Šių produktų, aišku, darbi- 

1 ninkui neužtenka ir jis turidaug sudėta ant jo aukuro au
kų, ir jo išsižadėjimas dabar
tiniu metu būtų nepateisina-

jokie pasaulio diplomatai ne
užgydys... Vilniaus dalykas, 
tarytum audringi debesys, rū
sčiai temdo ne tik Lietuvos, 
bet ir Rytų Europos padangę, 
laukiančių nors kokio išspren- vadavimas yra svarbus Lietu- juodos 1 klgr. 3-5 rub., bet

čiamas už 100 kilometru nuo tų, kandidatai į komunistus maisto neišduoda, tai nelei- 
gyvenamos vietos. _ 1 ligi 19 m. Kas toj organizaci- j džia jo dasipirkti ir tt. Daug

Nuosavybės teisės nėra. Jei joj nebus — negalės nei moky- žmonių badu miršta — pasa- 
l as augina kiaulę, tai jos pa- tis, nei reikalingo maisto gau-
skersti negali, nes ji yra “vi- ti ir tt.

koja neseniai iš SSSR grįžę* 
darbininkas. .•—«

Žmogaus gyvybę vertina ne
daugiau už musės gyvybę. Ga- 

. bena juos į Murmanų kanalų 
d tuigai, inje8tų statyti, geležin-
,a\o ,u , j<eiių vesti, miškų kirsti, o ten 

kaip musės
Susirgusiems nesirūpina gyti ir juose pirkti draudžiama. ..... ...„ , vv. , . . .. dvtojų ir juos palieka vienusNet laikrassoių laisvai negali-. . ,...... ... , sau mirtima nusipirkti — reikia turėti 

kortelė.
Į kolchozus suvarė ūkinin

kus su turtu, o kas jo neturi 
privalo įmokėti 500 rublių įna
šo. Įvestas batrakų luomas 
(volnvj liatrak); jų be pinigi
nio įnašo į kolchozus nepriima.

Kas trys mėnesiai “valo” 
miestus: tikrina visus butus 
ir kas neturi duonos kortelės, 
tų išsiunčia už 100 kilometrų 
nuo miestų.

Buvusių “kulokų” (kiek 
stambesnių ūkininkų) nes 
jiems atimtos pilietinės teisės.
Vaikai, kad įgytų mokslų, turi 
būti pirmiausia “oktiabria- 
tai” ligi 6 metų, toliau — “pi
onieriai” — ligi 11 metų, sek.
“komsoinola&.”ligi 17 me-

pirkti, pav., druskos 
Pirmiau dar buvo 

sriuba ir margarine paspir- kur ūkininkai atveži
gintos duonos šmotelį, arba vių, pieno, kaikada mėsos, duo-, £in()n-s niįršta 
rūkštaus venigreto. 5 nos. Bet-dabar turgai uždraus

Didcsniuose fabrikuose, ku
rie laiko keletu kiaulių ir kra- 
likų, kai kas užuodžia mėsos 
kvapų, bet niekas darbininkų 
jos negauna, išskyrus “išrink
tuosius”.

NEGIRDETI
11

BAIGIANT

KRAUTUVĖJE
ant

REFRIGERATORIŲ
ir

PLOVYKLIŲ

Valstybė išnaudoja darbo 
žmogų visokiais būdais, tai

IS Oothenburgo > Stockholmą ke
lione elektriniais traukiniais ima 6 
valandas, per gražiąją. Švediją. Si 
kelione jungia mūsų Atlantiko ir 
Klaipėdos laivų susiesiekimą. Tarp 
Klaipėdos ir Stockholmo tiesiog plau 
kloja mūsų naujas laivas "MAlH- 
EHOLM," keliones laikas 24 vai.

Kungsholm, .. Rugpiūčio 18
Drottiringholm . Rugpiūčio 25
Gripsliolm ........... Rugsėjo 6
Krei’pkitės į Vietini agentą, arba:

SWEDISH AMERICAN LINE 
181 N. Michigan Avė.

Visiems privilegijuotiems 
(komunistiškiems’ ponams) vai 
gyklos atskirai ir, žinoma, ge
resnis maistas. Kaimuose “ku- 
lokai” (ūkiai) išnaikinti, įves
ti kolchozai; yra dar “jedino- 
ličnikų” — valstiečių, kurie 
turi po 1 karvę. Bet jie pri
verstinai turi valdžiai statyti 
500 literių per metus pieno, 

daugiau 3 klgr. neparduoda, Jei valstietis neįstengia per 
silkių 1 klgr. 14-18 rub., bui- metus pristatyti paskirto kie- 
vių 1 klgr. 4 rub., sviesto 1 kio pieno, tai jis baudžiamas 
klgr. 50 rub., II rūš. 25 št. f5 mėn. “prinudilovkos”, ati- 
papirosų 7 rub., paprasčiausi mama iš jo karyė pavadina-

dasipirkti. Bet laisvai perkant 
tenka nežmoniškas kainas mo-

mas nusižengimas tautos isto-Į keti: cukraus 1 klgr. 25 rub- 
rijai ir jos valiai. Vilniaus at-|bai, mėsos 1 klgr. 15-25 rub.,

vos valstybės uždavinys, ku
ris reikalauja greičiausio iš
sprendimo Lietuvos naudai.
Lietuva, siekdama Vilniaus, 
turi bendrų, jungiantį visus
žmones tikslų, į kurį, kaip į! pusbačiai 50-80 rub., degtukų imas “podkulačniku” ir išsiun 

ktoriai stengiasi jį dar dau- centr4’ susikristalizuoja visos dėžutė 60 kap., bet jų trūksta 
giau suraizgyti,* supainioti.'tautos mintys ir troškimai. labai dažnai, žibalo literis 2 
Bet Lietuvos griežta politika] Drauge su istorine Vilniaus rub- 5° kap. ir pan.
Vilniaus klausimu — neiti į reikšme Lietuvai eina ir knl-

d iino. Šiandien Vilniaus klau
simas virto susinarpliojusiu 
.mazgu, kurio atmezgimas kas
dien darosi būtinesnis, reika
lingesnis, bet kartu ir sunkes
nis, juo labiau, kad įvairūs fa-

jokius santykius su sulaužiu
sia Suvalkų sutartį Lenkija 
tol, kol ji šio sulaužymo neati
taisys!

Yra dvi galimybės Vilniaus 
klausimų baigti: viena, kurios 
labai norėtų lenkai, kad lie
tuviai nuo Vilniaus atsisaky-

tūrinė. Vilnius visuomet buvo 
Lietuvos kultūros centras, tiek 
jai nepriklausomai esant, tiek 
rusų jungų velkant. Pirmieji 
nepriklausomybės obalsiai pa
skleisti buvo taip pat iš Vil
niaus lietuvių tauta būtų pri
versta keisti savo ilgametį ku
ltūros pobūdį, kas, žinoma, nei

tu, ir antra, su kuria mes tik-. . . . ... . . . .. . giamai atsilieptų į tautos šie
tai ir galėtume sutikti, kad . . . . ii..los ypatybes. Visais atzvii-
lenkai išsikraustytų iš mums gjajg Vilnius lietuvių tautai 
teisėtai priklausančios \ ii- yra kertįnįg pagrindo akmuo, 
niaus srities ir grųžintų Lietu- kurig laiko valgtybės rfirnn„.

Aišku, darbininkui tenka 
pusliadžiui dirbti.

Komunistai gauna pigiau 
pirkti, pav.; pusbačiai ne 50- 
80 rub., 7-8rub., papirosų pak. 
ne 7 rub., bet 1 rub. 50 kap. ir 
panašiai.

Darbininkams įvesta di- 
j džiausią nelygybė; visokie 
partiniai naudojasi pirmeny
bėmis ir lengvatomis. Udarni- 
kas gauna 1 klgr. cukraus ir Į 
“skolziaščaja” kortelę pagai

DIDIS
VIDUR VAS ARINIS

Išpardavimas
Abiejose “PEOPLES” Krautuvėse 

Gražiausi Rakandai Parduodami 
Mažiausiomis Kainomis Mieste!

vai tikrųjų sostinę. Be Vilniaus teritorijos Lietu
Ar gali lietuvių tauta Vii-, va negali sudaryti gaivaus va- 

niaus išsižadėti?! Ne! Jokie(lstybinio organizmo, nes Vil- 
pasaulio turtai, jokios gražiau nius yra natūralus, pagrindi- 
sios pasaulio vietos nenura- [ nis valstybės centras susisie- 
l;iintų liūstančio lietuvio, joks ' kimo, administracijos ir srra- 

jl ir tyliausias vanduo ne- tegijos atžvilgiais. Tai mes 
įplautų sukruvineos širdies, taip aiškiai jau šiandien pa-

jei kada tektų išsižadėti Gedi
mino pilies, Aušros Vartų, Vi-

tiriame.
Išsižadėti Vilniaus, šiuo at-

Iniaus. Bet ne! To niekados į žvilgiu, reikštų patiems savo 
nebus Vilniaus išsižadėjimas' rankomis išardyti valstybės 
nutrauktų tą organinį ryšį, ku pagrindus.
ris jungia lietuvių tautos da- Lenkija negali kelti preten- 
bartį su praeitimi. Lietuvos is- zijų į Vilnių nei istorijos, nei 
torija be Vilniaus neturėtų nie kultūros, nei pagaliau valsty 
ko bendro su garbingųja Lie- bės atžvilgiu. Vilnius niekuo-

, tuvos praeitimi, kuriai vado
vavo Vilnius. To, kas mūsų 
bočių, mūs garbingų didvyrių 
amžiais sukurta ir kas mūsų 
tautai taip šventa, niekados

met nėra Lenkijai priklausęs. 
Be to, Vilnius nėra jai joks 
kultūros centras, nebent kaip 
lenkinimo centras, o valstybi
niu atžvilgiu jis yra jai net

neišsižadėsim. Garbinga Vii- j žalingas, nes etnografinė Len- 
niaus praeitis, ilgesys teisėtai į kija negali jo nei apginti, nei 
priklausančių žemių duoda gal šiaip paversti kokiu politiniu 
stipriausių ir objektingiausią Žymiu centru.
įrodymą Vilniaus prigulmvbę Neturėdama rimtų motyvų 
Lietuvai. Lenkija Vilnių pagrobt pasi

naudojo patogia politine va
landa, bet^ iš to jokių teisių 

'. Vilnių Lenkija negavo ir ne 
gali gauti. Ją atvedė ten im
perializmo motyvai, pagrįsti 
vien tuometiniu mūsų silpnu
mu, kai dėl ilgamečio lietuvių 
spaudos uždraudimo negalėjo
me Vilniuje susispiesti ir ten 
įsigalėjo lenkai. Toji lietuvių 
tautos pergyventa liūdna gady ; 
nė nė kiek nemažina lietuvių 
teisių į Vilnių. Vilnius kaip 
buvo taip ir bus mūsų tautai į 

pajėgumo ir gyvybės simbolis, i 
Tiek dėl jo iškentėję, išvargę/ 
mes jo niekuomet neišsižadė-| 
eime! ,

Juk, be ko kito, toks išsi
žadėjimas šiokiu ar tokiu di
plomatiniu būdu tik dar pas
katintų Lenkijų toliau lįsti į 
Lietuvų, pamačius, kaip ma
ža yra lietuviuose vidaus at
sparumo savo teises ginti. Tad 
spiaukime į kai kurių prof. ne
garbingas kalbas, ir toliau ko
vokime už savo teises. Arimka

ŠIS KAIP PARODYTAS NAU
JOS MADOS tvirtas ir gražus 
seklyčiai setas, dengtas su Namų 
Frieae ir Tapestry, lengvai ver
tas $98.00, sumažinta kaina tik

Galima pirkti ant lengvų išmokėjimų 
Didelė nuolaida už senus rakandus, į mainus ant naujų.

KVIE(T»1E ATIDA 
RYTI CEKIV

B a 1 a n sas turi b ū t i 
, ne mažiau $1(1(1. ‘ -

I ’ A B \ \ K i |>r, At&IAItA!
^ TVIRTASU > ' ‘ -f..- ! •

HAISTED EICHAHGESi. j9h AT ION Al. B ANK
Halsted St. ir J9th IM

i\-i k \\( rt“ hiutpim \< m

Ši pagarsėjus

Maytag
Drabužių plovykla pilnai 

pernaujinta, pirmiau parsi- 
duodavo po $175, dabar tik

$49.50
Naujausios 1935 metų ma

dos MAYTAG plovvklės 
Modelis No. 110, sumažinta 
kaina tik

$59.50
Kitos nuo $29.50 iki $99.50

ACTURINO COMPANVi

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

CHICAGO, ILLINOIS

VYRAI — ATYDA!
fltai yra specialia pranešimas, kuris 
bus Įdomus kiekvienam vyrui, kuris 
pasiekė “vlduramšĮ” Ir jaučia reika
lingumą tam tikro gaivinančio TO- 
NIKO. Kad sutelkti galimumą tūks
tančiams. kurie dėl kokios nors prlą- 
žaatles atidėlioja užsisakyti________ ,

Nusa-Tone
tiesiog nuo dlstrlbutorių. SĮ Oydyto- 
jaus preskripcija dabar parduodama 
visose valstinyčiose. Vienas Oolerlt 
už mėnesio treatmentą — būkite sa-

' vlml gaukite butelj Šiandien — ga- 
| rantuotas.

; REUMATIZMAS ■
■ SAUSGELE I
■
_ Nestkankyklte savęs skaus- ■
■ mala Reumatlsmu. Hauagflfe, n
■ Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun

giu — raumenų sunkumu: nes ■
■ skaudėjimai naikina kūno gy- _ 
_ vybę Ir dainai ant patalo pa- "guldo a
■ CAPRTOO COMPOUND mos- 

tis lengvai praSatina vlrtmlnė- ■
■ tas ligas: mums Šiandie dau- a a gybė žmonių siunčia padėko- —

nes pasveikę. Kaina 50c. per ■
■ pastą 55c. arba dvi už Ji.05. 

Knyga: ‘ AAbTINia SVEIKA- ■
■ TOS" augalais gydytla kaina a
a 60 centų. ™

■ Justin Kulis ■
3259 80. HALSTED 8T. ■

Chicago, UI. •

Negirdėtai sumažintos 
Kainos ant 

Refrigeratorių
Naujos mados Standard 

padarymo refrigeratoriai, 
vertės $120.00, numažinta 
kaina tik

^77.50
Kiti nuo $25.00 iki $250.00
Lcngvūa išmokėjimai pritai

komi pagal išgalę.

Didelė nuolaida už senas 
plovykles ar ledaunes į mai
nus ant naujų.

f "

3222-26 S. Halsted St 
T«l. VlOtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdinskas
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DRAUGAS

MAŽMOŽIAI
rašo Labas

Dollfusso nužudymas Aus
trijoj atkreipiu viso pasaulio 
domę į lų kraštų. Austrijoj 
lygiai prieš 20 metų kįlo ne
susipratimai su kaimynais. Iš 
tų nesusipratimų kįlo karas. 
Ar ir dabar atsinaujins ta bai 
senybė ^Matosi, kad karo šmė
kla tebevaikštinėja po Euro
pą. J į į

Popiežius Pijus gavo liūdnųi klausimu! 
žinių apie Dollfusso mirtį per' 
Osservatore Romano, Vatika
no leidžiamųjį laikraštį. Po
piežius gerai pažino mirusį 
kapelerį, ir tik praėjusių va
sarų, privatiškoj audiencijoj, 
buvo suteikęs jam vienų iš 
aukščiausių Bažnyčios ordenų.

į yra apgyventos! Kol kas, tik
tai spėja. Vieni, nutraukę pla
netų fotografijas, (kurios ro
do tiktai išmargintus kamuo
lius) sako, kad kitos planetos 
yra apgyventos, nes tie ruo- 

i žai, kurie matosi ant fotogra
fijų, yra kanalai, protingų žmo 
nių iškasti. Kiti išjuokia to
kias teorijas, sakydami, kad 
nėra tikrų įrodymų. Atsirado 
vienas žmogus, kuris yra net 
įsitikinęs, kad jis girdėjęs mo 
teriškos lyties šaukimų, tele
grafo kodu, per savo radijo. 
Na, kų išgirsime toliau šiuo

Inžinieriai tobulina automo
bilius, aeroplanus, laivus, žo-

KLAIPĖDIEČIAI OŽIAI' GIASI SUSLAUKĘ 
NAUJOS DIREK TORUOS

Klaipėdos krašto gyvento- tinusiai būtų išmokyklų paša- 
jai nepaprastai nudžiugo, kai' linti visišie nenormalumai ir 
sužinojo, kad krašto guberna
torius, negalėdamas ilgiau pa-
kęsti, iš pareigų }>ašalino dr. 
Šreiberio direktorijų, teavo di
džiuliam džiaugsmui išreikšti, 
Klaipėdoje liepos 4 d. į did
žiulį mitingų susirinko keli 
tūkstančiai vietos gyventojų.

Susirinkusieji pirmiausiai 
padėkojo krašto gubernato rui 
dr. Navakui, kad jis išklausė 
gyventojų daugumos noro ir 
padarė tokį reikalingų,

dilu visa, kas tik vvža, nežitt- kartu ir labai atsakinu žiū
rint ar tai žeme, oru ar van-1 “i- krašto <lire-

LIETUVOJE SMARKIAI 
RUOŠIASI JURŲ 

DIENAI

į didžiuliai Lietuvos laimėjimai 
I ir drauge pasireikštų kuo pla- 
' čiausias lietuviškos dvasios 
triumfus.

šeštadienis, liepos 28 «L, 1214
-- - '-- - ii“?---- . W lt.

rusams padovanojo dideliu 
žemės plotu* ir duoda lėšų į- 
aikūrimui. Manomu, kad vė
liau visus rusus į Pietų Ameri
kų veš Paragvajaus laivai ne-1

Paskutiniuoju laiku tarp ■•'okamai' Sio mėaesio
goję, ar rugpiūčio pradžioje 
iš Lietuvos į Paragvujų išva
žiuos apie 400 rusų šeimynų. 
Vėliau jų važiuos daugiau, 

TsKI

neleistinumai ir, kad visame 
krašte būtų sumažintas daug 
ūkininkų pinigų praryjantis 
vuldininkų skaičius. x

Po šio milžiniško mitingo, 
visi susirinkimo dalyviai nu-

Kuip jau žinoma, pirmoji 
Lietuvoje jūrų dienu bus šiais 
metais rugpiūčio mėnesio 12 
dienų. Jai ruošti Kaune ir

Filatelija turi svarbių rolę 
visame pasauly. San Marino 
miestely, Italijoj, įeigos nuo 
pašto ženklų pardavimo už
laiko valdžių ir daugumų gy
ventojų. San Marino yra lahai 
mažas miestelis, kelių tūksta
nčių gyventojų, aukštai kal
nuose. Iš tos priežasties labai 
mažai pašto ženklų tespausdi-
ndavo. Filatelistai ieškodavo veninio, 
ir supirkdavo šiuos ženklelius, 
brangindami juos dėl jų rete
nybės. Dabar San Marino spau 
sdina ir parduoda tiek daug 
ženklelių, daugiausiai filate
listams, kad pajamos užlaiko 

• valdžių.

deniu. Visur tas pats. Grei
čiau, vis greičiau! Pigiausias 
dabartinių dienų automobilis 
yra garantuojamas važiuoti 
net 83 mylias per valandų. 
Nieko gero iš tokio greitumo 
negali būti, nes laikraščiai ir 
dabar pilni žinių apie automo
bilių susikūlimus važiuojan
tiems nuo 35 iki 45 mylias per

ktorijų, kuri visų laikų nežiū
rėjo gyvųjų krašto reikalų, 
bet viešai veikė svetimos val
stybės naudai. Paskui susirin
kusieji aptašė opiausius šio 
laikotarpio reikalus ir juos 
išdėstė visų priimtame bend
rame nutarime. Tame nutari
me klaipėdiečiai sako, kad

Lietuvos ir viso Pabaltijo ru
sų emigrantų varoma smarki 
propaganda, kad jie vyktų ap
sigyventi į Pietų Amerikų.

Klaipėdoje iš didžiausių kul- r£ftm reikalui Kaune yra įsi 
tūrinių ir visuomeninių orga-, kūrusi ir speciali draugija.

kaip 2000 šeimynų.

. i v, , , . , nizacijų jau sudarvtas atitin-l . „ . . ____
vyko pas krašto gubernatorių kania!. komitetas Tai t to Mat, Paragvajaus vyriausybe SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Navakų, kuriam įteikė , . , . .komiteto skyriai jau susior-dr.
šiuos nutarimus ir prašė į 
juos atkreipti dėmesį. Guber- 
uatorius atsakė, kad jis visus 
šiuos trūkumus mato ir jie

bet bus šalinami. Šiuo sunkiu lai- 
kukrašto gyventojai vienybe ir 
tvarka turi padėti naujajai di
rektorijai, kuri atitinka kraš
to gyventojų daugumos norų.

Dabar jau paaiškėjo, kad 
buvusi Šreiberio direktorija I

ganizavo visoje Lietuvoje. Jie 
jau dabar varo Jūrų Dienos 

| propagandų visame krašte.
Centraliniai komitetai išlei

do eilę knygelių ir kitos me
džiagos, kur aiškinama jūros 
svarba Lietuvai ir nurodoma, 
ko Lietuva nustotų jūros ne
tekusi.

Ši Lietuvos Jūrų Diena nė-

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 SO. 49(It CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. lr Pėtn. 10—9 vai. 

8147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paned. Sered. Ir Subat. Z—9 vai.

Tel. CANul 0287
Rea. PROapect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS

valandų.
Gydytojai Beniai pripažino. | *™ naująja direk-

tad plitimas nervų ligų Ame-! tor,Ja- Ji turi ‘,,ldyl1 ^ven- 
rikoj paeina nuo skubaus gy-

uaugumas to krašto gyventojų veikimų sėdėjo kalėjimuose, 
pilnai pasitiki Martyno Reiz- Yra ir dar daug daugiau įvai-

labai neleistiniems reikalams ra kokia eilinė paprasta šven- 
eikvojo krašto pinigus. Ji net Kaip jos rengėjai sako, tai 
davė dideles sumas užstato va- būsianti labai didžiulė šven- 
Idiškais pinigais už tuos gai- turinti nemažus tautinius; 
valus, kurie už priešvalstybinį tikslus. Jie sako, kad ypač 

šiuo metu, kai iš vakarų Vo
kietija atvirai kėsinasi pagro-

Nieko nepaisant, in
žinierių obajsis pasilieka 
“Greičiau, greičiau!”

• Kalbant apie automobilius, 
nepamirškite važiuoti į Lie
tuvių Dienų rugpiūčio 5 d., 
Dariem aerodrome. Visas pel
nas skiriamas kilniam tikslui.

Mokslininkams vis dar rūpi j pastatymui Dariaus - Girėno 
klausimas: Ar kitos planetos paminklo.

Kodėl ROOSEVaT FURNITURf CO.
KF.JAUTUVĖ PER ŠEŠIS METUS IŠAUGO I DID
ŽIAUSIĄ LIETUVIŲ RAKANDŲ ĮSTAIGĄ?
TĄ KLAUSIMĄ JUMS GALI ATSAKYTI KIEKVIE
NAS, KURIS YRA KĄ NORS PIRKUS IŠ ROOSE
VELT FURNITURE CO.

JŪS ČIA RANDATE GERIAUSIOS VERTĖS PRE
KES IR ŽYMIAI ŽEMESNĖMIS KAINOMIS.

fiTĄI ŠIAME SKELBIME MATOTE KELIAS MŪ
SŲ PREKIŲ KAINIAS IR SULYGINKITE JAS SU 
KITŲ SKELBIAMOMS

LOVA, SPRING SAI IR MATRASAS (Visas koin-
plektias) ....................... £12.95

VATINIAI MATRASAI ........................ tik £4,95
2-jų dalių SEKLYČIŲ (Parlor) SETAI £39.50

tojų daugumos valių ir kuo 
gieičiausiai sudrausti visus 
krašto priešvalstybinius gaiva 
lūs bei jų organizacijas.

Toliau, susirinkimas pagei
davo, kad naujoji direktorija 
atleistų visus priešvalstybinė
se partijose dalyvavusius val
dininkus iš tarnybų. Pirmoje 
eilėje reikia atleisti tokius, 
kuriems už valstybės išdavi
mų teismuose jau yra iškeltos 
bylos.

Turėdami prieš akis gyvua 
pavyzdžius, kai Klaipėdos kra 
šte iš mokyklų ujama lietuvi
ška dvasia, kaip lietuvių vai
kai vokietinami ir kaip jie 
verčiami net Hitleriui melstis, 
susirinkusieji prašė naujosios 
direktorijos, kad kuo grei-

riausių Šreiberio neleistinų da
rbelių, kurie dabar visu sma
rkumu aiškinami. Tikimasi, 
kad netrukus jie jau bus pa
skelbti.

Naujoji M. Reizgio Klaipė
dos krašto direktorija tuojau

bti iš Lietuvos Klaipėdų, o su 
ja drauge, ir Lietuvos jūrų,

Dienoms Tel. LAFayctte 5793 
Naktimis Tel. CANul 0462

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Ik*. 6 popiet, 7 lkl 9 vak. 

NedėU'oJe pagal sutarti

Office Tel. REPubiic 7696 
Rea. Tel. GROveblU 0617

7017 S. FAIRFIELD AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencijų 6600 So. Arteeian Ave.

Valandos: 11 ryto lkl 4 popiet 
( lkl 8:30 vakare

Tel. LAPayette 7640

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼ul.: 2—4 ir 7—9 vai. vakar*

Res. 2136 W. 24th St. 
Tel. CANul 0402

2123 W. M.LRQL'ETTE ROAD
. _ . GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

leikia kuo plačiau Lietuvos! vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. >-11 ryt.
... . _ Netlėli'oJ eusltarugvisuomenę įsąmoninti juro> 

dvasia, kad ji visados dėl Jū
ros kovotų. Visame pasaulyje 
už išėjimų į jūrų visos valsty- 

ėmėsi energingų žygių ir Kiai-1 visuomet kovojo, nes ži- 
pėdos krašto statuto vykdy- r'°’ bfl<l J^ira tai langas i 
nio. Tuojau buvo atleista ir pasaulį, per kurį be jo- 
dar tcbeatleidžiama visa eilė ki°s bitų malonės galima vi

sada ir su visais susisiekti.
Linksmesnieji žmonės Jūros 

Dienos rengėjams nurodo, kad

Tel. CANul 6122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampus Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto

Nuo 1 lkl ( vakare 

Beredoj pacal sutartį
tokių krašto valdininkų, ku
rie buvo įsirašę į priešvalsty
bines partijas, kurie nemoka
lietuvių kalbos, kurie tyčiojasi I ar nebūtų galima reikalus taip TeI- CAN»* 6,22 
iš Lietuvos ir lietuviškumo ir sutaikinti, kad tų dienų nuga- 
t. t. '■ ’ '

Toki teisingi ir teisėti kraš
to direktorijos žygiai visame 
Klaipėdos krašte kelia lietu
vių džiaugsmų ir pasitikėjimų 
savo jėgomis bei Lietuvos val
stybe. Tsb.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road

Valandos 1—3 lr 7—t vak.

Įėjęs Atlantu, tiesiog Klaipė
doje nusileistų ‘Lituanica II’, 
vairuojama leitenanto Felikso 
Vaitkaus. Tai tik žmonių no
ras; tačiau jeigu taip įvyktų, ledomis lr Nedeliomis pagal sutarti 

tai būtų drauge sujungti du

LIETUVIAI DAKTARAI:

REZIDENCIJA

6631 S. California Ave. 

Telefonas RFPubllc 7868

Office Pkone 
PROapect 1028

Res. und Office 
2859 So. Leavitt SI

CANAL 071

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN und SURGEON

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

t te 4 and 7 te 9 F. M. 
Sunday by Appolntment

KLAIPĖDOS KRAŠTE SU
IMTA TERORISTŲ 

GAUJA
Valstybės saugumo policija 

jau seniai žinojo, kad Klaipė
dos krašte siaučia hitlerinin
kų teroristų gaujos. Tačiau be 
vieno kito nepatikimo vokie
tininko nužudymo, jos savo 
didesnio veikimo nebuvo pa
rodžiusios, nors savo nutari
muose buvo aiškiai pažymėju
sios, kad tų gaujų pareiga y- 
ra nužudyti jiems netinkamus

Prieš suėmimų, teroristai bu 
vo padarę planų išsprogdinti 
Šilutėje namų, kuriame gyve
na valstybės saugumo polici
jos valdininkai. Pas suimtuo
sius gaujos dalyvius rasta šau
tuvų, revolverių, daug šovi
nių, granatų, ir daug medžia
gos granatoms gaminti. Šios 
gaujos vadas per tardymų pri
sipažino, kad slaptuose susi
rinkimuose buvę nutarta suor- 
ganizuoti jaunuomenę ir pa
rengti jų sukilimui. Nariai bu
vę aprūpinti ginklais.

Į

Likviduotoji teroristų gru
pė priklausė Klaipėdos kraš

te

TcL LAFayettc 8067 ,

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

X—SPINDULIAI 
3051 Weat 43rd Btr.

(Prie Archer Ave. netoli Kedsle)
VsUandes: arto I iki t vai. vakare 

Beredomia lr nedėliomia pagal 
autartl

DR. A. P. J5URSKIS
DENTISTAS 
4204 ARCHER AVE. 

corner Sacramento
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak. ;Tel- 0,1,10 Bocnevaiu mis—i<

Ilfl Victory 234-3

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

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAB 

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

RczldenclJoe Orisas: 2656 W. 69th SU 
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomis lr Nedfiliomls pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRginla 0036
Ofiso vai.: 2—4 lr 6—t p. m. 

Ned6Uomls pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4645 So. Ashland Ave.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 lkl 4 lr nuo 6 lkl 6 vak.
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso t«»ef. BOUlevard 7896 

Karnų Tel. FROspect 1990

Tel. BOULevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Ave.
arti 47th Street

Vai.; nuo 9 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytoji

2515 WEST 69th ST. 
Of. ir Res. Tel. HEMIock 314

Valandos 
2-4 popiet; nno 6.8 vi

Lempos (ant grindų pastatomos) su artistišku gaub* 
tuvu........................................ tik £1,95

Roosevelt Fumiture Co,
INCORPORATED 

(įpėdiniai City Fumiture Co.)
M. P. JOVARAUSKAfl IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
' Phone: SEELEY 8760

i žmones Klaipėdos krašte. -
Neseniai valstybės saugumo vokietininkų partijai 

policija Klaipėdos krašte su-p® bad Klaipėdos kfa-
; ėmė penkių asmenų tokių tero- vokietininkų partijos į sa
rištinę vokietininkų grupę. 
Kaip dabar paaiškėjo beve-

vo programas buvo įrašę net 
politines žmogžudystes ir te-

dant guujos tardymų,, jos na- ror4- ^*°s teroristų gaujos sū
riai vasario 10 d. apšaudė Gra- ūkimas dar kartų įrodo, ko 
bupių jaunųnų ūkininkų rate- kokiomis priemonėmis sie
lio susirinkimų ir gegužės 14 ko vokietininkai Klaipėdos kra

Phone Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

6558 So. Western Avenue
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M. 

Nedėliomis pagal sutartį

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 1:29-1:80 

756 W. 35th Street

Office Tei. Weiitworth 1390

Res. Tel. Hyde Park 92 9 B

DR. SUSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ UOŲ, 

SPECIALISTE

6900 SOUTH HALSTEI
9 imi L tijsjd o« UMI I yispub,-.

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

J?

d. kėsinosi nužudyti Vokieti
jos valdinį Lopsų, kurį įtarė 
pataikaujant lietuviams, ta
čiau Lopsas buvo tik sužeis
tas.

Toliau išaiškinta, kad tero-

šte.

DR. VAITUSH, OPT.
— Lietuvoje plačiai kalba

ma, -kad rugpiūčio mėn. pra
džioje į Kaunu atskris didžiau 
sias pasaulyje lėktuvas “Ma- 

! ristai per slaptų grupių vartų kaim Gorkij”. Ais lėktuvas tu
susirinkimų buvo gavę įsaky- ri IS motorus, apie 1000 arklių 
mų ir instrukcijų daryti tero- jėgų galingumo; jo sparnų il- 
ro aktus, užpuldinėti lietuviš- gis 64 metrai, lėktuvo kbrpu- 
kų organizacijų susirinkimus, so ilgis 35 metrai; greitumas 
jų veikėjus ir uolesnius na- — apie 240 kilometrų per va 

j rius. I landų. • >

LIETUVIS
OPTOMETRICALLY AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimą, kurie 

esti prtetastlml galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudama aklų kar«t|. atitaiso 
trumparegyste lr toliregystę- Priren- 
gia teisingai akinius. Visuose ateiti- 
klmuese egsarulnavImas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atyda atkreipiama | 
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati, 
talsomoa Valandos nuo 10 iki I v. 
Nedėlfoj nuo 10 iki 12. Daugely at- 
aitlkimų skys aUtatsonsoM be akinių. 
Kalno’ pigiau kaip pirmiau.

4712 80 ASHLAND AVE.

DR. CHARLES SEGAL
OFI8AS

4729 So. Ashland Ave.
2 lubos

CHICAGO. ILL

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 vai. ryte, nuo I tkl 4 
vai. po pietų fr nuo 7 lkl 9:10 vai.
vakaro. Nedėliomis nuo 10 lkl 12 

valandai dienų.

Telefonas MIDw«y 2680

Ofiso Tel. CALumet 689a
Nee. Tei. MtEset 6161

DR. A. A. ROTH
Ruaaa Oydytajas ir Cklrnrgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. H&feted St. 
Kampas Blst Street

Valandos: 3—4 popiet, 7—9 vai. vak 
Nedėliomis lr Šventadienis* 10—13

Phone Bonlevard 7589

Res. Phone 
ENGtearotMl 6641

Office Pkone
TRInngie 0014 DR. MAURICE

t

DR. A. R. MčCRADIE
GTDTTOJAS lr CHIRURGAS

7850 So Halsted Street
ROOM 310

V*L; 3-4 U 1*1 V6k6r«

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
4631 60. ASHLAND AVS.

Tel. YAltds 0994 
lira.: Tel. PI.Ai* 34A0

Valandoe:
Nuo 10-13 v. ryto; 3-3 lr T-l v. p.
Nedeidleulais auo 16 Ikį 11 SUm



Šeštadienis, liepos 28 d., 1984 D R A t7 G A 8 rv

SUGRĮŽO
Bridgeport. — Pranciškonas 

tėvas Alfonsas, metus išbuvęs 
Clevelande, Ohio, vėl sugrįžo 
į Šv. Jurgio parap. Jį labai 
brangina maldingieji parapi jo
nai ir džiaugiasi jo sugrįžimu. 
Kaip teko girdėti tėvas Alfon
sas čia pabus ilgoku laikę. Ru- 
gpj. 2 d. mūsų parapijoj pri
sidės Porcinkulio atlaidai. Ta 
da tėvas Alfonsas teiks dva
sinius patarnavimus — įraši
nės į brolijas, šventins dievo- 
cijonalus ir t.t.

Vienas parvyko, kitas 
išvyko

Kun. J. Šaulinskas, mūsų 
parapijos vikaras laimingai 
sugrįžo iš vakacijų. Buvo iš
vykęs į Atlantiko pakrantes. 
Jani sugrįžus išvyko vakaci
jų mūsų jaunasis vikaras kun. 
Petrauskas. Jisai išvyko į Pa- 
cižiko pakrantes. Parapijonas

VĖL DIDŽIULĖS NELAI- i GAL NEŽINOJAI, KAD? 
MĖS ŠIAURĖS LIE-

TUVOJE
Žymiausi anglų rašytojai y- 

ra gimę Izondone, pu v., Bacon, 
Blake, Brown, Browning, By-

priešo atsigiuti yra jos 
paskutinės kojos. Smūgį duo
da labai smarkų.

netekom veikėjo

nuo Abysinijoj (Afrikoj) skėtis Į 
(atubrclis) yra aukšto rango 
ženklas.

Surinko Skardupis A. t
Dar daugelis atsimena, kai' ron> Clmucer Charsl.aw, Defoe,

1929 metais Siaurės Lietuvą ’* U»rK“B. Uonne- Oasken’ 
buvo ištikęs didelis nederlius, °‘bbon’ ,ils'-v’ Hernrk, llunl

ŠIRDINGIAUSIA VIEŠA PADĖKA 
Mūsų Brangios Mainytės Mirties

Netikėta mirtis pakirto gy
vybę mūsų, West Side, dar
buotojų biznierių Jonų Kun- 
cių, 1151 W. 59 St.

Veliohis buvo visų mylimas; 
priklausė kelioms lietuvių or
ganizacijoms. Mirė pačiam sti
prume — 42 metų amžiaus.

Mūsų apylinkėj pasidarė di-

o jos gyventojus — žiaurus 
badas. To viso priežastimi bu
vo tais metais pasitaikiusios 
didelės liūtys, kurios supūdė 
visus laukų pasėlius. Tų metę 
nederliaus paliesti ūkininkai 
dar ir šiandien negali išbristi 
iš didelių bėdų bei skolų.
.. Dabar vėl iš tų pačių šiau
rės Lietuvos vietų į visus tau
tiečius vėl pasklido skaudi ži
nia, kad ten pat šių metų lie
pos 1 dienę vėl įvyko skaudi 
gamtos nelaimė, kuri dar la
biau sunaikino kraštę, negu 
anie nederliaus metai. Liepos 
1 d. šiaurės Lietuvoje siautė 
nepaprastai smarki audra, ku
ri daugiausiai perėjo per Meš-

Huckley, Johnson, Keats, La 
mb, Milton, More, Morris, Ne- 
wman, Pater, Pinero, Pope, 
ponia Radcliffe, Rossetti, Ru
sk i n, Shirley, Spencer, Swin- ■ 
bume, Walpole, Zangwill.

Didžiausį kviečių ūkį J. A. 
Valstybėse turi Thomas D. 
Campbell Farming Corporatin, 
Hardin, Montana. Ūkis yra 
200,000, iš kurių 40,500 akrų 
apsėjama kviečiais. Kasmet 
gaunama virš milijonų buše
lių kviečių.

Australijoj išrasta būdas pa
prasta vilna paversti kieta me
džiaga, kaip metalas. Iš tos

i • iv o. • • • -» medžiagos jau esę gaminamikuieių, Papdes, Skaisgirio, Jo- . v. . .. , _ . . 1V ......’. /< iv , v. Į geležinkelių bėgiai. Is vilnųmskio ir Gruzdžių valsčiaus.! ... . T. ... . , ¥ . statys ir namams pamatus. IrBaisi ledų ir sniego kruša vi-1, , . .......... ... . v ko tas svietas neisnnslija.siškai sunaikino pasėlius, dar-1 ,
žoves, pievas ir užmušė daug 
naminių bei laukinių paukščių.
. Ši audra truko tik vienų 

‘valandų. Tačiau per tę laikę 
sniego ir ledų iškrito tiek 
daug, kad dar rytojaus dienę 
nuo jų baltavo visi laukai. Kn

dėlė spraga netekus vieno sdarni ledai išdaužė trobų lan 
veikėjų. Velionis buvo ener- I gus. Dėl nepaprasto kritulių
gingas, visiems ir visados pa
dėdavo. luaidotuvės įvyks Šia
ndie, 8:30 vai. ryto. Laidotu
vėms patarnauja grab. Bag
donas.

Senas draugas

PAGERINTAS BIRUTĖS 
DARŽAS

A.

Paprotys jaunęjai einant į 
šliūbų užsidėti velionę yra už
silikęs nuo senų laikų, kada 
moteriai iki apsivedimo buv.o 
uždrausta jaunikiui savo vei
dų rodyti.

URŠULĖ VENCKIENĖ
(Po Tėvais KatanskaUė)

Mūsų mylimiausia lr brangiausia mamytė Ir moteris apleijo 
Sį pasaulj, palikdama mus našlaičiais tr dideliame širdies skaus
me, persisklrdama švenč. P. Marijos Dangiškosios Motinos mė
nesi, Gegutės 1 d., 1984 m.. Ir tapo palaidota po gedulingų pa
maldų, Sv. Kryžiaus bažnyčioje, Šv. Kazimiero amžino poilsio vie
telėje.

Amžinai nuttlust mūsų rnylitna mamyte negalėdama atsidė
koti tiems visiems, kurie kaip nors prisidėjo prie paskutinio pa
tarnavimo, tai per mūsų tuos menkas žodžius reiškiame ir taria
me širdtnglauaį ačlų Kl’N. JONUI STATKUI už atlydė.H nų II 
namų Ir už atlalkyiuų gedulingų bei jspudLngų pamaldų, taip pat 
už aAbankymų ligoje su švenč. Sakramentu,

širdingiausiai ačiū tan’air^ SESUTĖMS PRANCIŠKIETĖMS 
už maldas aukotas Dangiškajam'Tėvui ir Jo Sūnui lr už prisiun- 
timų užuojautos nu liūd tino valandoje.

Šlrdi'ngiuusių ačiū tariame Sesutėms Kažimiertetėnis už alto
riaus gedulu parėdymų, už atėjimų j namus su mokyklos vaiku
čiais sukalbėdami po daij šv. Ražančiaus, už surengitnų vaiku
čių choro giedant šv. Mišias, kuris darė daug malonės meldimui. 
Ir Sesute/ M. Veronikai už važiavimų 1 amžinų poilsio vietelę.

Ačiū p-nui vargonininkui VI. Daukšai, už malonų giedojimų su 
mokyklos vaikučių choru. Ačiū tariame Altoriaus Tarnautojiėms, 
šv. Mifti,i.i aukotojams lr vlsi'ems žmonėms, kurie prisidėjo prie 
paskutinio patarnavimo. Taipgi padėkos žodĮ tariame ir ačiū 
reiškiame graboriui J. F. Kudeikful už labai mandagų ir malonų 
laidotuvių tvarkų, vedimų lr palengvinimų perkesti tas liūdnas 
valandas. Dar kartų tariame širdingiausi ačitl visiems dalyvavu
siems laidotuose ir visiems, kurie kaip norint prisidėjo.

O mūsų mylilniausiojt' in brangiausioji mamytė ir moteris, kaip 
auksinė žvaigždė ant dangaus šviečianti, taip mūsų širdyse ta 
auksinė šviesa neišnyks. Mes snvo maldose tavęs neužmiršime nie
kados, kol tik gyvi’ būsime. O Švenčiausioji Jėzaus Širdie, pasi
gailėk savo tarnaitės (mūsų brangios mamytės) sielos. O Marija, 
Dangiškoji lelija, htnelsk savo Sūnaus pasigailėjimų už mflsvų bra
ngios mamytės sielų. O mūsų brangi ir myli'ma motinėle ir mo
teris, ilsėkis am <tam poilsį nutilusi, o mes ar vėliau ar Anks
čiau ateisi ne pas tave, brangioji Mamyte.

Su di'dele širdies žaizda, nuliūdę pasiliekame: Vyras Kazimieras, 
Duktė - Sesuo M. Uršulė ftv. Prane, vienuolyne, Sūnai Vladas ir 
.\doifas, Sesuo Ir švogeris Kyimrtal tr Giminės.

VENETIAN MONUMENT CO., INC.
gausumo ištvino grioviai, ba
los ir upeliai; visa žemė buvo 
padengta storu vandens sluo
ksniu, kurio net nesuspėjo iš
gerti išdžiūvusi žemė. Krušos 
metu siautęs vėjas sugriovė; 
nemažai pastatų.

Krušos baisius padarinius 
žmonės pamatė tik kitę dienę, 
kai saulė sunaikino Storę le-

Neperseniai Birutės darže do ir sniego klodę. Laukai, 
šokių pavili jonas buvo ugnies*, kuriuose buvo gražūs apsėti ru 
sunaikintas. Dabar pastatyta gių ir kviečių plotai, žaliavo

Atlantiko okeane daugiau y- 
ra oksigeno, negu Pacifiko o- 
keane. Dėl ko taip, mokslinin-/ 
kai dar neištvrė.

42 nucš. visų ūkio produk
tų J. A. V. farmeriai parduo
da per tris mėnesius: rugsėjį, 
spalių ir lapkritį.

nauja šokiams salė, virtuvė ir 
kiti patogumai. Viskas pato
giai sutvarkyta. Darbų atliko 
su pagelbininkais kontrakto-

vasarojus ir kitoki augalai, da 
bar atrodė, kad juos sunaikino 
palaidų galvijų kaimenės. Aš
trūs ledų gabalai sukapojo ja-

rius J. Šliekis, 2525 W. 70 St., vus ir juos su purvais sumai-
Heml. 3767. Rap.

VISI KVIEČIAMI

Šė. Taip pat sunaikintos ir 
daržovės.

Šiaurės Lietuvoje šių metų 
derlius visiškai sunaikintas. 
Ūkininkams ir jų galvijams 
gręsia baisi bado šmėkla. Tsb.

West Side. — Draugija Šv.
Onos ir visos Aušros Vartų 
parapijos Onos rengia Unks
mę piknikėlį, liepos 29 d., Rū- Halsted st., užlaiko didžiausi 
tos darže. Bus visokių žaidi- pasirinkimų įvairių radijų, ra
mų, jauniems ir seniems. Už-'kąndų, refrigeratoriu ir plovy- 
kviesta daug svečių. Bus pa- i kių. Taipgi muzikalių instru- 
gerbti visi West Side biznie-mentų ir lietuviškų rekordų, 
riai, kurie aukojo parapijos 
metiniam piknikui.

RADIO
BUDRIKO RADIJO VA 
LANDA 2 PROGRAMOS

Ryt dienę turėsime malonu
mo pasiklausyti dviejų puikių 
radijo programų, t. y. gralių 
lietuviškų dainų ir muzikos. 
Pirma Budriko krautuvės pro
grama bus iš WCFL stoties 
nuo 1 iki 1:30 popiet, o antra 
—' iš stoties WAAF, 920 kil., 
nuo 1:30 iki 2 vai.

Šių programų kiekvienam 
verta pasiklausyti, nes jos 
pasižymi rinktinomis mfisų 
dainomis l>ei gražia muzika. 
Ijeid^jai šių programų — Jos. 
F. Budriko krautuvė, 3417 S.

DAINUOS GERI DAINININ 
KAI, BUS GRAŽIOS 

MUZIKOS

Švedijoj, Goteburgo univer
siteto bibliotekoje yra viena 
Sv. Rašto knyga, kurios lapai 
padaryti iš palmės lapų.

Svarbiausias žirafos ginklas

Rytoj 11 valandų prieš piet, 
iš stoties WGES radijo klau
sytojai turės malonumo pasi
klausyti gražios radijo prog
ramos, leidžiamos pastango
mis Progresą Furniture Co»* 
krautuvės, 3224 So. Halsted 
St. Dalyvaus keletas žymių ( 
dainininkų-ių, muzikų Jr kal
bėtojų. Nepamirškit pasiklau
syti. KL

J

VIENU METU SKAUDAUS 
LIŪDESIO ATMINIMAS

Žmogus vandeny skęsta dėl 
to, kad jis yra sunkesnis nž 
vandenį. Tačiau Norvegijos Jū
rėje žmogus neskęsta. Ten va
nduo labai sūrus ir dėl to su 
nkesnis už žmogų. I

 p
t<

S

AI,GIRDAS YCCAITIS 
Persiskyrė su šiuo pasauliu lie
pos 30, 1933, po nepasisekusios 
operacijos, sulaukęs 9 metų fr S 
mėn. amž. O kaip mirtis yra 
žlaurt Ir negailestinga. Atėmė Iš 
mū&u i.ųmyletų vienatini sūneli. 
Paguldė JĮ toje šaltoje ž.ėmelėje, 
kur Jis miega amžinoj lovelėj. O 
kaip skaudu, kaip liūdna, rodos 
visur tamsu. Kur tik einam ne
rimsta mūs širdys. Ilgu negirdint 
malonių žodelių numylėto sūne
lio. pylimas aūnefl, Ilsėkis ra
miai Ir neužilgo mes pas tave a- 
teist-ne. Pamaldos ui mūsų sū
nelio sielą bus plrmadlen), llsp. 
30. 1934. 15 minučių Iki R vai. 
ryte,Gimimo Svenč. Pan. Mar. 
par. bažnyčioj, 6812 8. Waah-
tenavv Avė. Nuliūdę liekame: 
Tėvai Ir Giminės.

■■m

..
■ ' X- •

Išdirbėjai aukštesnės rflftlea Paminklą 
lr Grabnamlų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj 

—- ■ o ■ ——
Suvirš SO metų prityrimo

—■-----o------------
Pirkite tiesiai tš dirbtuvės lr 

laupykite pinigus
---------- O-----------

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AYE.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI:

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI ORABORIAI
Patarnauju laidotuvės* kuoplfflausla 
Raikai e meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfntl 
Tel. OANal 3516 arba 3616

2314 W. 23rd PU Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.
_________ Tel. CICERO 5*27___________

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS lr BAL8AMUOTOJAS 

Patarnavimas geras tr nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MONroe 3S77

J, F, RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už |25.OO Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai 
«RS IV. 18lh SI Tel. CANaI 6174 

Chicago, III.

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORUJS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, 111.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

* Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

1. J. Z 0 L P
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJA8
1646 West 46th Street ‘ 
Tel. BOCievard 5203—84 IS

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

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

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių bu firmą 

tuo pačiu vardu}

Tel. CICERO 294 *

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 135.00 

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. LAFayettc 3573

J. Liulevičlus
Graborius

Ir
Balaaasuntojas

Patarnauja Chica
goje Ir apyilnkSJe.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

4093 Arobųr Ava.

ONA PETKIENĖ
(Po tėvais Klustalčaltė)

Mirė liepos 2b d., 1*84 m.. 
2:b0 vai. ryto, sulaukus senat
vės. Kilo iš Katino rėdybos, 
Tauragės apskričio, Kaltinėnų 
parapijos, Labardžlų kaimo. A- 
niertkoje Išgyveno 2 9 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
dvi dukteria: Karotinų Gapfte- 
vfčlenę lr Vincentų Bernotienę 
lr žentų Bernotų; o Lietuvoj 
dukterį Juzefą Armonienę, sū
nų Juozapų Petkų tr daug a- 
nūkų lr proanūkiu.

Kūnas pašarvotas 6(51 So. 
Turnvr Avė, Tel. Hemlock 0139. 
Laidotuvės Jvyks šeštadienį, lie
pos 28 d., iš namų 9 vai. bus 
atlydėta J Gimimo Pan. 'švenč. 
Marijos parapijos balnyčių, ku
rioje Jvyks gedulingos pamal
dos ui veii'onės stelų. Po pa
maldų bus nulydėta j Sv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges tr pažys- 
talnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Dukterya, žentas lr 
Anūkai.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Ežerekls. Telefonas 
BOUIevard 9277.

JONAS KUNCIB
Persiskyrė su ftiuo pasauliu 

liepos 25 d. 2:45 vai. popiet 
1934 m > sulaukęs 42 metų am
žiaus, gimęs Tiitugah'ų kaime, 
Subačiaus parap., Panevėžio a- 
pskr. Amerikoj Išgyveno 28 me
tus. Patiko dideliame nuliūdime 
nioter) Elzbietą lr dukterį Jen- 
nie, tris seseris Onų ir švogerj 
Tamašiūnų, Mortų lr švogerj 
Dominiką Cepel), dvi pussese
res CeriUJų Galinis tr Marcl- 
Jonų ir švogerj, 2ubaučiq, o 
Lietuvoje motinų Agotų, sese
rį Kaslancljų, brolį Antanų lr 
brolienę Onų. Kūnas pašarvo
tas randasi 1151 West 69 St.

Laidotuvės jvyks subatoj, lie
pos 28 d., 8:30 vul. ryto 16 
namų J Gimimo Panelės švenč. 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas i Sv. Kazimiero kapi
nes.

Vist a. a. Jono Kuncfo gi
minės, draugai Ir pažystami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir sutelkti 
jam paskutinį patarnavimų lr 
atsisveikinimų.

Nuliūdę Įtekame: Moteris,
Duktė, Seserys ir Galinės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas Republic 3100.

GRABORIAI:
RGB

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIBBZJAI

Alfred Roselll, prea.

BpecšalMtal Iškalime Ir IšdlrM- 
me visokių rūšių paminklas Iv 
grabnamlus.

Mūsų šeimyna specializuoja Ra
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tla>
šiai su pačiais Išdirbėjais

MDUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus noo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA MII 
BELMONT 3485 

, Office: HILLSIDE SrtšS 
Vino^nt Roselll, secr.

A

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PM NEGU KUI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKI
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

4 — - ----------- ---------- - ■ ------------------ IT“

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius. ♦

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

PASAUKITE: '

REPublic310C
2506 West 63rd Street

*



Šeštadienis, liepos 28 d., 1934 
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KAUNO KERMOŠIUS - PIKNIKAS, ŠV. ANTANO PAR.
SEKMADIENYJE, LIEPOS (JULY) 29 DIENA, 1934

S BERGMAN’S GROVE DARŽE, Riverside, IllinoishiiiiiiiiiiiiiinniaiiiuiiiiiniiiiiiniiNiniiiiuiniiiii

Bus visokiausių įdomybių, kokių dar niekas piknikuose neregėjo. Kviečiame visus Ciceros, Chi 
eagos ir apylinkės lietuvius, bulvariškius, visus biznieriuft, klfibus ir draugijas j mūsų vidurvaaa- 
rinį Kauno Kermošių. Bus visokių žaidimų. Gros Varsity Svncopators muzika, bus imtynių, etc.

Kviečia Klebonas ir Komitetai

P. S. Privažiuoti daržų: Važiuokite iš Chicagos bile karais iki W. 22nd Str. — 22 iki Western 
Electric Co. Čia persėskite į La Grange karus, kurie nuveš iki daržo. B

BĄJUNGIETfcS BUVO 
ĮVAŽIAVUSIOS

Cicero. — Šį sekmadienį j- 
vyksta Šv. Antano parapijos, 
vidurvnsarinis kermošiškas pi
knikas, Bergmans darže. R3- 
verside, III. t

Širdingai kviečiu visus cl- 
ceriečius, chicagiškius, bulva- 
riškius ir apylinkės lietuvius; 
visus biz^ieriū^ profesįjona- 
lūs; visa# draugijas ir pažį
stamus į musų parapijos* ker
mošių. Jūsų atsilankymas pri
duos mums daug smigaus ma-. 
lontuno ir ūpo. Mes atsilan
kiusiems užtikriname i tikrų 
“gerų laikų — real good time 
and plenty of fuft”.

Bus visokiausių komedijų, 
žaislų ir šiaip jau šp^sų. Ska
nūs pietūs ir puiki muzika.

Iš anksto tariu visiems at
silankiusiems nuoširdų ačiū.

Automobiliais važiuokite W. 
22 gatve iki Desplaines Avė. 
Desplaines Avė iki Bergmans 
daržo. Gatvėkariais važiuoti 
bile karais iki W. 22 Str.; W. 
22nd iki sustos; nuo čia pa
imti La Grange gatvėkarį, ku
ris nuveš iki daržo.

Ciceros žmonėms nereiks ka 
rų mainyti. Nuėjus iki Cer
mak road (W. 22nd St.) pa
imti La Grange gatvėkarį ir 
jis nuveš į daržų. ,

Gerb. kun. P. Strakauskas, 
Lowell, Mass., lietuvių para
pijos klebonas, didelis lietu
vių patriotas, bus piknike Ir 
kalbės apie svarbius; lietuvių 
Amerikoje klausimos.. *i"

Dar syki visus nuoširdžiai 
kviečiu. - ■ . . , >•-> * v. - • e - ii •

Kun. H. J. Vaičūnas,
Klebonas

Town of Lake. — Moterų Bartkienė, J. Vietienė, P. Na- 
Sąjungos 21 kuopos išvažiavi- vickienė, J. Čepulienė. Kuopa 
mas praeitų sekmadienį visais ir rengimo komisija dėkingos; 
atžvilgiais pasisekė. Be pačių visiems aukotojams, dalyvla- 
sęjungiečių, buvo ir svečių iš ms ir daug pasidarbavusiems 
kitų kolonijų; jų tarpe matėsi J. Markiui, J. Lisauskui.
ir pralotas M. Krušas, kun. Į -----------
A. Skripko, kun. J. Statkus, j K. Bartkaitė, 21 kuopos nu- 

I Galima tikėtis, kad liks pelno, tarimų raštininkė išvyko ato- 
■ nes viskas buvo suaukota pa-: togoms į Rytines valst. Lin
eli sųjungiečių ir biznierių. kime linksmai laikų praleisti 
Aukojo: South Side Brewing įr sveikai sugrįšti. Raip.

Lietuvis Advokatas 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd.St.)
(Metropolitan , State Bank Name) 

Valanda* Kasdien nuo • Iki 6 
PanedėHo, Sfnedoe Ir Pėlnyėlo* 

vakaro* tiki •
TelefunL CANai l»T5

Kamai: 6459 S. BockweU St 
’ Telefonas RBPublIc MOO

FOTOGRAFAS 
Atsidarė nuosavo, rao, 
dernlftką studlo su Hol- 
lywoQd Šviesomis.

400 WEST «lrd ST. 
Englvw<MMl 5840—5885

Fordo pavilionas ir sodas parodoj, kur 30 tautų šiandien atstovai išpildys programų

vo nustatytus darbus. Vieni re 
mia vietos vyskupo atsišauki
mų, kiti padeda vietos para
pijos klebonui, treti uoliai re
ngiasi prie vidurvasarinio pa
rapijos išvažiavimo. Valio, Ci
cero katalikai. Matosi, kaip 
jūs sėkmingai ir suprantamai 
dirbate įvairius Katalikų Ak
cijos darbus.

kė, kad mūsų lietuviai nemo-i 
ka statybos darbo?

Spulkos susirinkimas

Antradienį, liepos 23 d. va
kare įvyko spulkos susirinki
mas. Išrinkta ir patvirtinta 
pereitų metų valdyba. Svar- ■ 
blausias nutarimas, tai prisi-' 
rašymas prie Federalinės Spu- J 
lkų Sąjungos.

Atostogauja

Šv. Antano parapijos pagel- 
bininkas kun. P. Juškevičius 
išvyko į Rytų valstybes atos! 
togoms. Žadėjo nemaža laiko 
praleisti' Buffalo, N. Y.

Kova

Malonu matyti, kaip vyrai
ir moterys, suprasdami Kata
likų Bažnyčios darbų ir kovų 
prieš blogus paveikslus rodo
mus tea:truoso, pereitų savaitę 
suvirs 200 parapijos vyrų pri
žadėjo, kiek bus galima, ko
voti prieš teatrus, kurie drį
sta rodyti panašius paveiks
lus.

Antradienio vakare, liepos 
23 d. moterys ir merginos ir
gi prisidėjo prie garsaus “Le- 
gion of Decency”.

THOR Skalbyklos
Ižkrouatome vt«ą mito modelių 

AukStą Ir sandėli po V. kalno*. 
120,000 atakas turi bfltl parduo
ta* negirdėtai žemomis kainomis. 
Lengvais lfimokėjlmais ar caab. 

>150.00 Seklyčių setai

VIENOS IŠ GERIAUSIŲ skal
byklų, yra parduodamos Budri- 
ko krautuvėje, mokant po $1.00 į 
savaitę.

Mašina pati per save išsimokės 
KAINOS:

049.50 iki 089.50
THOR Prosijimo Mašinos po
019.50 IKI 089.50

Norėdami išbandyti tų naujų 
THOR mašinų pašaukite telefo
nu: BOUlevard 4705. Budrikas 
tuojau juins pfi?iųų dykai išban- 
dvmui.

Prieš kelias dienas saulutė 
kaitino iki 107 laipsn. 
skųsk line. Žiemos metu 
užmiršime. Kantrybės.

Remontas

Jau kelintas metas, 
mūs klebonas kun. J. Vaičfl- 
nas rengėsi statyti naujų na
mų seselėms mokytojoms. Lai
kai nesikeitė — vis bedarbės 
vargino žmones, nebuvo gali
ma-įgyvendinti gražiausių pja-

$•8.00 Seklyčiom* kaurai

visa $150.00 Miegamų kamh. setai

Geležinė* lovos; visų dydžių

Pilno* vato* matrosai

03-98
$50.00 gesintai pečiai

028.75
Norėdamas, kiek galima, se 

sėlių namų pataisyti, kad bū
tų tinkamesnis gyvenimui, pe
reitų savaitę pradėjo remontų. 
Namas bus apie 20 pėdų pa
ilgintas, bus keturi nauji ka
mbariai. Iš lauko visas namas 
bus plytomis susakstytas. Uo
lūs parapijiečiai ‘meistrai’ di
rba šį remonto darbų. Kas sa-

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

Sekmadienį, liepos 29 d., Vy 
tauto darže į vykstančiame 
North Side parapijos piknike, 
su muzika ir garsiakalbiais 
dalyvaus žinomoji Roosevelt 
Furniture Co., 2310 AVest Roo
sevelt Road, kurios vienas sa
vininkų — Jonas P. Bertulis 
yra northsidietis. Northsidie- 
čiai žada sekmadienį savo pi
knike suorganizuoti didžiausį 
dainininkų chorų, nuo kurio 
balsų Vytauto daržo medžių 
viršūnės linkų, A.

Šimtai kitų bargenų Siame di
džiuliame lftpardavlrtte. Atnfmlnkl- 
te didžiausią ir puikiausią rakandų 
krautuvę Bridgeporte

P-na* JoM-pti Joaaiil*. vedėjas..
Bud riko radio programai duodami lietuvių kalboje: 
WCFL, 970 k. Nedėliomis nuo 1 iki 1:30 po pietų. 
WAAF, 920 k. Nedėliomis nuo 1:30 iki 2 vai. po pietų 
WHFC, 1420 k. Ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 v. vakare

Nežiūrint kaitros, čionykS- 
Čiai lietuviai sparčiai dirba sa

3621-23-25 South 
Halsted St.

Atdara Antrad.. ketvlrtad. ir 
•efitadlenfo vakarai* iki 10 vaL

PASKOLOS
Simono Daukanto Skol ir Būd. Dr-ja (Spulka) 

Skolina pinigai ant pirmų morgi&ų. Lengvais iimokėjimai*. 
BEN. J. KAZANAUSKAS, Rait. 2242 W. 23rd PI Cfdne Coal Co. 

5332 So. Long Ava.
Cbloago, 1U.

TEi* REPUHLIO MMPERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WBST 47th STREET- Tel. LAPayette 1083

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC
PAKVIETIMAS

Širdingai kviečiu visus Chi 
cagoa ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 

J biznio vietoje. Užlaikau dide- 
! Ii pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ii 
alaus. Pristatome alndėms. 

j Dovanos visiems atsilankn- 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
žydelį.

NATHAN KANTER 
i 4707 80. HALSTED ST. 

Tel.: YARda 0801

Katrie perkate anglie t* 
dralvertų, siųskite Juo* | 
CRANE COAL CO. Gau*ite 
geresne* anglį*, už mažiau 
plm'gų. Pncahoata* M. R. 
4 tonai ar daugiau $1.00 ton.Darius-Girėnas

cdtėmoriat^vnd
HARLEM AERODROME

POPIERPOJAM Ir PENTUOJAM
Atliekame visus namų dablnfmo 

darbus. Darbas pigu* Ir užtikrin
tas. 1024 m. popleroa rolė — 5c.

JOSEPH ACGA1TIR 
10M 8. 50th Am Cicėno. Rl. 

Tel. Lateyctte 47 i t

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA

ALEX ALEŠAUSKAS and SON
. Furniture and Piano

Movers

1) Chorų choro (1000 dainininkų) dainos.
2) Garsiųjų lietuvių sportininkų pasirodymas įvairiose sporto šakose.
3) Gros keli gausingi benai. /

4) Lenktynės lėktuvais, “triksai”, pasivažinėjimai, šokimas iš parašutų.
5) Kalbos ir kiti įvairumai. Lietuvių Dienos pelnas skiriamas Dariaus - Girė

no paminklui statyti. Visi kviečiami dalyvauti Lietuvių Dienoj, rngp. 5 d. Ilarleni 
aerodrome. Kviečia Lietuviu Dienos Komitetas

Seniausias Lietuvis
Movė ris Chi nagoje
7100 80. TALMAN ST.

71M SO. ROCKWELL ST. 
Tel. RF.PuMic 5OM-4OM
Me* parduodam anglį* že

rti tauriom kainom. PncaMna- 
taa M. R. $7.00 tona*.

PATNTINa and DECORATTNO
■ARDWARE and PAINT STORI 

1111 W. tlrd Str.. (Mcagn

1


