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EUROPOS TAIKA 
BUS APSAUGOTA

i

Taip pareiškė naujas austrų 
kancleris laidojant nužudytą 

kanclerį Dollfussą

APIE PUSE MILIJONO ŽMONIŲ 
LAIDOTUVĖSE DALYVAVO

VIENA, liepos 28. —- Kata
likų Bažnyčia neapleido nužu
dyto kanclerio Dollfusso, kufš 
būdamas gyvas Bažnyčiai tar
navo. Naciai nužudė ji ir 
prieš mirsiant jam prašant ne 
pakvietė kunigo, kad apturė
jus paskutiniuosius Sakramen
tus, tad Bažnyčia šiandien jį 
mirusį tinkamai pagerbė.

Austrijos) mylimas kancleris 
šiandien palaidotas po iškil- 

’mingii gedulo pamaldų, jvyku- 
siųjų šv. Stepono katedroje. 
Šv; Mišias laikė kardinojas 
fnnitzer, Vienos arkivysku
pas. i >aidotuvėse dalyvavo 
apie pusė milijono žmonių 
Pamaldų eiga buvo transliuo 
jama per radijų ir buvo gir
dima atokiausiuose pasaulio 
kraštuose.

30UFUSS0 TVARKA IR 
TOLIAU BUS VYKDOMA
VIENA, liepos 28. — Nau

jas Austrijos kancleris, prin
cas Ernst von Ktarhembergas, 
vakar vakarų per radijų pa- 
skelfoė, kad Austrijoj bus vyk
doma nužudyto kanclierio E. 
Dollfusso palikta programa ir 
tvarka. Nė vieno sprindžio ne
bus iškreipta iš nustatytos 
Dollfusso tvarkos, pareiškė 
princas.

“Aš iškilmingai pareiškiu,’’z
kalbėjo naujas kancleris, “kad 

.- mirusio kanclerio palikimų 
įneš skaitome šventu ir nieku 
būdu nebius jokio kompromiso 
su nacionalsocialistais <na-

J ciais).

Šie yna Amerikos Lietuvių Aeroklubo nariai; Juliau Urban, Agn.es Urban, Stella 
Balchūnas, Anna Meyers, Margaret Mat t, Jobn Vaishvilas. Visi jie mūsų tautiečiai. Jie 
dalyvaus Lietuvių Dienoje rugpiūčio m. 5 d. Harlem aerodrome. Jie visi šoks su parašu- 
tais iš lėktuvų.

SURASTAS AKTUALUS 
DOLLFUSSO ŽUDIKAS

AUSTRUOS NACIAI BAI-’ KAUNE LAUKĖSI PRAN- 
GIAMI TRIUŠKINTI GOŽŲ POLITIKAS

LIETUVIŲ DIENA ĮVYKS 
HARLEM AERODROME

Visose Chicagos ir apylinkių 
kolonijose didelis bruzdėjimas

DAINUOS MILŽINIŠKAS CHORAS, BUS 
PRAMOGŲ SU LĖKTUVAIS

Praėjusį penktadienį įvyko 
Chicagos lietuvių draugijų

dies dainas; sportininkai ro
dys savo jėgų ir miklumų.;

gausingas susirinkimas, kuria- lakūnai darys tokius šposus 
me paaiškėjo, kad visose Clii-' ore, kokių dar nesame matę; 
cago ir apylinkės kolonijose šeši lietuviai ]»arušutininkai 
vyksta didžiausias sųjudis. Vi šoks iš lėktuvų ir savo d rusa 
sur rengiamasi su dideliu stro stebins tūkstantines lietuvių 
pumu Lietuvių Dienai, kuri minias.
įvyks rugpiūčio 5 d., Harlem 1 Susirinkusiųjų draugijų at- 
aerodrome (87 str. ir Harlem stovų tarpe pastebėta didžiau- 
ave»). Prasidės 1 vai. popiet, sias pasiryžimas pasidarbuoti, 
Dainy, tsporto ir aviacijos ko- kad viskas kuo geriausia pa- 
misijos pranešė, kad progra- į vyktų. Iš pranešimų paaiškė- 
ma jau nustatyta. Milžiniškas jo, kad Lietuvių Dienų Har- 
chorų choras jau pasiruošęs (lem aerodrome dalyvaus keli 
galingai dainuoti gražias liau- šimtai draugijų.

KARO STOVIS KOHLER 
' MIESTELY ’

Laidotuvių procesijoje ėaly-| “Mes nedarysime jokių kon- 
vavo daug kunigijos, vyriausv cesijų, kas galėtų šiaip, ar 
bės nariai su prezidentu Mik-1 kitaip apriboti austrų tautos 
las priešakyje, diplomatiniai laisvę ir garbę. Mes turimeI *
korpusai ir galybės tikinčiųjų, atlikti vokiškų misijų, bet ne- 
Palaidotas Heitzung kapuose, leisime, kad tas turėtų mums

Kapuose su mirusiuoju at- nurodyti, kaip mes turime

VIENA, liepos 28. — Maro- 
kaner kareivinių patalpų da
lis pakeista kalėjimu, kuria
me laikomi uždaryti 144 na
ciai, dalyvavę kanclerio ofisų _ ,v .. . . v j sta Jugoslavijon, kur jie ran-uzpuolime ir jo nužudyme.
Naktį dieną jie buvo tardomi ,da šiokios tokioe užuojautos. 
i_ -----1.x. kajp padarytas ! Daugybė nukauta ir suimta.

j Korintijos ir Styrijos pro-
Patirta, kad aktualiu kanc-1 vincijose jų kelios kuopos dar

ir susekta, 
sankalbis.

VIENA, liepos 28. — Aus
trijos vyriausybė paskelbė, 
kad nacių sukilimas baigiamas 
triuškinti. Daug nacių spruk-

sisveikinoi prezidentas, naujas 
kancleris ir kiti aukštieji kraš
to valdininkai.

Kancleris princas Ernst Ru- 
diger von Starhemberg štai 
kj pareiškė:

“Brangūs drauge, tik tavo 
kūnas yra miręs. Kų tu pas
kui save palikai, tas nemirs, 
"avo dvasia neatsitrauks nuo 
misų. Tu mirei, kad mes gy- 

ventumėm, ir tu gyvensi savo 
darlmose, kuriuos mes tęsime 
toliau. Sudiev, mylimasis 

drauge. Tau atsilsis užtikrin
tas, nes mes esame su tavimi. 
Austrijos nepriklausomybė ne
žus ir Europos taika bus ap
saugota. Sudiev!”

lerio Dollfusso žudiku yra 
Otto Panetta, 35 m. amž., bu
vęs kareivis. Šį pirmadienį* 
jis fu kitais 29 naciais bus 
statomas karo teisman. Ki- 

! tose Austrijos provincijose

KLIŪTYS GEROVES 
GRĮŽIMUI

WAKHINGTON, liepos 28. 
— Gerovės grįžimui didžiau
sios kliūtys yra visam krašte 
praplitę darbininkų streikai. 
Už tai daugiausia kaltinami 
raudonieji gaivalai.

South Chicago Heights vie
noj smuklėj nužudyta du po- 
licmonai.

veikia. Bet ir jos greitai bus 
išnaikintos. Austrijos vyriau
sybės pasiryžimas prieš suki
lėlius yra griežtas.

dirbti tų derlių.
“Pasitikėkite Austrijos 

ateitimi, gerbiamieji klauso- 
vai. Visu griežtumu priešin- 
kitės, jei kas pašalinis nori 
įsikišti į jūsų reikalus.”

Į taip pat įsteigti karo teismai
Kancleris sako, kad sukilė-i nac}ams teisti. Daugeliui gre- 

liai naciai yra desperatai >r Rja mįrties bausmė. Jie to 
jie neatsakom i n gas elementas.• vert^ <}aUg kas pareiškia. Ta-

Pranešė, kad nacių sukill- jčian karkas atsiliepia, kad 
mas sutriuškintas. Tik kai masinis suimtų nacių šaudy- 
kuriose atokiose krašto dalyse' mas .gali sukelti naujų teroro 
jie dar vyrauja. Bet ir ten bangų krašte. Tad reikia ge- 
greitu laiku bus įvykdyta ' rai apsižiūrėti ir apsidrausti, 
tvarka. >

Patirta, kad kovojančių na
cių eilėse nėra nei socialistų, 
nei komunistų. Bet vieni ir 
kiti remia nacius. Parūpint 
jiems ginklų ir amunicijos.
Ginklai gi daugiausia Vokie
tijoje gaminti ir slapta prista
tyti per sienų, ę

MARYNAI APLEIDŽIA 

HAITI

KOMUNISTŲ VEIKLA CHI
CAGOS SKERDYKLOSE

KAUNAS. — Į Kauna bu
vo atsilankęs ir išbuvo kelias 
dienas žymus prancūzų poli
tikas Pfeifferis. Jis apsilan
kė pas mūsų vyriausybės žmo
nes ir su jais kalbėjosi. Ap
lankė Kauno apylinkes ir Pa
žaislį. Spaudos atstovams 
Pfeifferis pareiškė, kad mažo-’ 
sios valstybės, ypač Pabaltijo, 
gali tikėtis iš Prancūzijos šir
dingos" paramos. Prancūzija 
neleisianti, kad su tomis val
stybėmis kas nors darytų tai, 
kas joms patinka.

Iš Lietuvos jis vyksta į ki
tas Pabaltijo valstybes.

KOHLER, Wis., liepos 28. 
— Čia prisiųsta dvi kompani
jos valstybės kariuomenės ir 
paskelbta karo tvarka.

KOHLER, Wis., liepos 28. 
Šis miestelis yra už 13 mylių 
nuo Shebovgan. Yra fabrikas 
Kohler Manufacturing Co. Šio

šerifas. Suorganizuota dauj 
giau pašerifių ir, sakoma, pa
reikalauta kariuomenės, ka
dangi darbininkai gali atnau-• • • - * ' ' f ' < ; -. v
jinti puolimų.

BOLŠEVIKAI SUŠAUDĖ 
8 “ŠNIPUS”

MASKVA, liepos .28. — 
Kim Zayen, korėjietis, ir 7 
rusai, kurie pripažinti kaltais 
sabotažu ant Sibiro geležinke
lio ir veikę, svetimos valstybės

fabriko savininkas yra buvęs į naudai, vakar sušaudyti. 
Wisconsino gubernatorius W.
J Kohler Sudegė Uralo» mašinų fabri-

Kelinta savaitė šiame fab
rike streikuoja keletas šimtų 
darbininkų. Darbininkai rei
kalauja pripažinti unijų ir pa
didinti atlyginimų. Fabriko 
savininkas nesutinka.

kas. Patraukta teisman 10 ru
sų inžinierių ir teknikų ir vie
nas nežinomas svetimšalis eks 
pertas. ,

Sakoma, kai knrie kaltina-> Jį. ‘ ji 4 * • * 4mieji prisipažinę sabotažu.

' I Streikuojantieji darbininkai
VYRIAUSYBES TARPININ-rsu visu galimu stropumu pi-

Chicagos gyvulių skerdy-r 
klose ligi vakar neįvykdyta tai 
ka. Visose skerdyklose viso
kis darbas paraližiuojamas.

Y ra priežasties. Susekta 
Nno ištardytų 144 nacių pa- >“'PaPra«ta komunistų agita- 

tirta, kad per ilgu, manosios veikla tarP ‘>‘™ka"ia"-
planuota užgrobti nyrianay. ic dBrbtoin,nl- Rau’ 
bė. Tno tikslu buvo kraunamidoni<‘ji aPta‘nriai karsto dar- 
ginklai ir amunicija, taip pat! hiBi"ku’- kad Jia nepasiduotų, 
parūpintos reikalingos karei- Galimas daiktas, kad į tai
vių ir policininkų uniformos.
Jų vadu buvo Karl Hokswe- 
ber, bnvęs kariuomenės seržan “pasisekimas,” tai tik kanc- 
tas. Šis vadaR su savo pagel- lerio nužudymas. O toks dar
bininkais manė, kadi jų žygis 
išjudins visus Vienos darbi
ninkus prieš vyriausybę, taip

KAS DIRBA

ITALAI DIRBDINS LĖKTU
VUS KINAMS

įsikiš vyriausybės agentai.

bas yra niekšiškiansias. 
Dauguma iš tų 144 nacių

tvirtina, kad jie nieko ne&htu- 
PORT AU PRINCE, liepos "pat turėjo vilties, kad dalis ję, kur jie buvo vedami. Ma-

28. — J. Valstybių marvnai, vyriausybės kariuomenės per- nyta, kad gal prieš socialistus,
kurie per 19 metų okupavo įeis jų pusėn. Tačiau skau-
I Taiti salų, apleidžia šių res
publikų.

džiai apsirikta. Visas jų žygis 
perdėm nepasisekė. Visas jų

ar komunistus. Jie klausę va
dų ir ėję. Toks teisinimasis 
jų nepatėisina.

____________

kietuoja fabrikų. Tačiau šį jų 
pikietavimų dažnai paneigia 

OMAHA, Neb., liepos 28. — "keli šimtai pašerifių, kurie sau 
Krašto vyriausybės tarpinin- g()ja fabrikų ir kuriems vailo
kas pagaliau įsikišo į vietos J vanja gį0 miestelio pilietis E. 
gatvėkarių tarnautojų streikų, t r. Sheulke, valstybės milici- 
Ve dainos taikos derybos. j0R kapitonas. '

Streikininkams įgriso fabri
ko vadovybės užsispyrimas 
nepasiduoti ir nuolatinis paše
rifių veržimasis per pikieti- 
ninkų linijų, pristatant fabri
kui anglis ir pašerifiams mais
tų. Netekę kantrybės, susibū
rus didesniam skaičiui darbi
ninkų, streikininkai vakar puo

MICHMAN CITY. Ind., lic.'»
po, 28. - Šiandien ii vieta,lnn*»’- 
; i Pašenfiai su šautuvais uža-kalejmo pabėgo 5 kalimai. I ._________ Į takavo streikininkus. To sek

dn darbininkai nu-

MILIJONAI BEDARBIŲ

WABHINGTONi, liepos 28. 
— Amerikos Darbo federaci
jos prezidentas W. Green pra
neša, kad birželio mėnesį vi
sam krašte buvo daugiau kaip 
10 milijonų bedarbių.

—

ŠANGTIAJUS, liepos 28. — 
Italų Carproni- lėktuvų kompa
nija pasirašė sutartį su Kini
jos vyriausybe. Ši kompani
ja dirbdins karo lėktuvus Ki
nijai. Bns tuojau Rtatomas 
fabrikas Kinijoj. Per viene
rius metas bus padirbta api 5 
60 lėktuvų.

Be to, KinijoR vyriausybė 
pirks 20 Savoia lėktuvu; Itali
joj.

PLANUOJA GRIAUTI 
BAŽNYČIAS

M’ARHINGTON, liepos 28. 
— Kalbų mokytojas O. Aut- 
ritt, kurs prieš 6 metus atvy-

\VAKD INGTON, liepos 28. • mėje dn darbininkai nu- ko iš Rusijos, sakosi turi do- 
— Iškeliamas faktas, kad Ita- žudyti ir kelios dešimtys ki- į kumentalių įrodymų, kad bol- 
lija turi kariuomenės tris kar- tų lengviau sužeista. : ševikai šiame krašte planuoja
tus daugiau, negu Jugoslavija. Iš Sheboygano atvyko pats dinamituoti bažnyčias.

■■iB Bb’ dMgliii
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DRAUGAS Pirmadienis, liepos 30 d., 1934

“DRAUGAS”
Išeina kusdien, ttskyrus sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Al. tuns — 16.00. Pusei metų — <3.60: Trims mėnesiams 
— $2.00; Vienam mėnesiui — 76e. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — <7.00; Pusei' metų — <4.00. 
Kopija — .OJc.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųžina,

jei neprašoma tul padaryti lr neprislunčiama tam tiks
lui pušto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 lkl 12:00 vai. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

• 5 vai. popiet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, į£xcept Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Yeuv — <6.00; Six Months

— <3.60; Three Monthų — <2.00; One Month — 76c. 
Europe — One Year — <7.00; Slx Months —— <4-00; 
Copy — ,03c.

Advertislng in 'DRAUGAS” brings b\st rssults. 
Advertislng rates on appilcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
APIE VOKIEČIŲ IZOLIACIJĄ

Visi Keliai Veda Į Kauną

(Amerikiečio įspūdžiai 
Lietuvoj)

Lietuvos kultūros, politikos

progreso pralenktų gyvenimo 
madą.

Laimai baigiami skirstyti į 
vienkiemius. Pelkių ir laukų 
nusausinimas eina pilnu tem
pu. Čia tikrai rinitas žingsnis 
daromas ūkio gerinimui. Bet

i bimu kiiliiigumv kilki išlikus Ihiiiii nediųsii- ir ln- gilesnio 
nelaimei, nėra prie ko kreiptis.! supratimo. Čia reik ia -kai m 
Padėklui, susirgo kas iš nami-J tojų ir iuterprotatorių.
škių ar įnamiui reikalinga 
greita pagalba — na, tai, ke
liauk sveikas, kdd nori, kokias 
trisdešimts ar daugiau kilo
metrų ieškoti gydytojo ir jei 
dar turi šimtų litų kišenėj, na, 
tai, gal, dai* pasiseks pri mal
dauti, kad važiuotų prie ligo
nio, o jei ne, tai turėsi savo 
vargelį atpasakot, kaip moki; 
gydytojas parašys receptų į 

1 vaistinę ii' viskas. Dėl to dau
guma su “bėdomis” kreipiasi 
prie arčiau gyvenančių šunda
ktarių - nionelninkų, kad “ už

Aiškinti bei prie darbo ska
tinti jaunimų reikalus apšvies
tų - inteligentijos, kad ji ei
dama prie jų su painokomis ir 
pavyzdžiais rodytų, kaip rei
kia naujųjį gyveninių sutikt ir 
eu juom susigyvent, nes seno
sios formos ir papročiai nebe
tinka šių dienų pažangai ir 
reikalavimams. Dar galima ir 
kitų priemonių naudoti kaip' 
šviesti liaudį, pav., steigiant 
knygynėlius bažnytkiemiuose 
ir kituose kaimiečių centruo
se įvesti radijo garsiakalbius 
tose vietose kur ūkininkams

tantų kirchėmis dalinai... Be to, sudėtingosios 
Vokietijos paskiros vulstybėlės liko sunaikin
tos, o tų valstybėlių vadai žiauriausiu būdu 
suspenduoti... Ir visa tai netik ore —, užsie
ny kėlė pasipiktinimo llitleriumi ir jo rėži
mu ir daugino jo priešų skaičių, bet ir vaju
je, pačioje hitlerinėje Vokietijoje. Diena iŠ
dienos žudomųjų ir kalinamųjų už priešin.-. . aPŠviet°s reikalai aptaiia-
gurnus nacionalistams skaičius netikėtinai ”1* Kaune. Partijų konvenci- 
augo h' augo. Pats Hitleris susilaukė net sa- j°s šaukiamos Kaunan/ patai-
vo bendrininkuose ir šiaip pirmaeiliuose kra- savo obalsių. Lietuvos me . .
što vaduose priešų ir konkurentų: Papen, n° ir žeiuės ūkio J*rodos ek*’| * d, * **aded<Ult’_ »81^10ve 
Schleieher, Bruening, Wirth, sosto įpėdinis,1 P0™0*“08 K“uue- Dai“°s nenaarumnU nn.

Ernst, Koel.ni, Spreti ir t.t. ir t.t. Kas liko Sventė8' vlsoklos dide8nSs ir 
mažesnės tautos pramogos ne- 
apseįna be Kauno. Visuose 
tuose nacijonaliuose susibūri- 

ta, o neištikimieji ir nesilaikų aklaus klus-^ Kaunan privažiuoja
iiumo ir visiškos drausmės smogikų vadai bu- ūuug žmonių. Miestas pasisiu
vo š. m. birželio 29 ir 30 dienų kaip pučistai ro ankštus. Tokiuose atsitiki-1 Praryt. Sakysim, norėtų ūki- 
išgauti ir nugalabyti... Generolas Schleicheris niUose miesto gyvenimas pa nijikas pasistatyti švarias pa- 
net su žmona liko pašautas. Be to, sušaudyti:' kitėja: reikmenų kainos paky-1 toKias triobas, bet kaip? Pir- 
3—Miuncheno, 4—-Berlyno, Selezijos, Sakso-1 vis Kauno naudai. To-'uia n;il<ia į kų nors pažiūrėt,
nijos ir Pamario smogikams priklausų. Nu-'j^į įr nėra ko stebėtis, kad katl pataikyt geram skoniui 
suutas smogikų stabo šefas Roelim ir daugel Kaulio biznieriai, o ypač Lai Bet nesant jo, peisistatymo 
kitų. Hitlerinės Vokietijos dabartinis minis-'sv6g Alėja tikrai sočiais vei -i ^a^as ėjo ir tebeina pagal se-

Hitleriui daryti?

Ir liko plienšalmių organizacija uždaiy-

klaida, kad\nepasirūpintų pa 
gamint aiškaus plano, kaip ti
kis turėjo būt pertvarkytas. 
Tiesa, laikraščiuos buvo daug j 
rašoma ir dabar teberašo apie ', 
gerinimų bei gražiniųių, bet: 
sunku kų be gyvo pavyzdžio kalbėt” nuo “rožės”, prieme-

“p. B.” bendradarbis p. J. Nekaras tuo 
klausimu taip rašo:

Vokiečiai yra davę pasaulinio masto mo- t 
kalo, literatūros, muzikos, technikos, karo ir 
politikos vyrų. Vokiečių atsparumas vieti
niams emigruotoje šalyse, jų meilė savo kra
štui — “vaterlandui” guli būti pavyzdžiu ne 
vienam mūsų emigravusiam. Vokietis dėsis 
dėliai duonos kąsnio internacionalistu, komu
nistu, revoliucininku, net “kitataučiu”, bet 
visados ir visur pasiliks vokiečiu, vokiečiu 
garsuojančiu, išdidžiu,, su kuriuo visuomet 
“Got mit uns”, kuris niekuomet neužmirš 
esųs geležinio kanclerio Bismarko, Goethės, 
Schillero, Lessingo ir visos virtinės įžyme- 
nybių tėvynės — Deutschlando sūnus.

Sarajevo įvykiai, pasaulinis 1914 — 1918 
m. karas, 1918 — 1919 metų revoliucija, Ver
salio taikos pasirašymas ir bendrai didžiojo 
karo pralaimėjimo vaisiai davė vokiečiams* į 
trumpų laikų tokių istorinių momentų, kad 

\ ištikrųjų ištvermingos ir geležinės tautos vai
kams buvo kuo dezorientuotis ir pakrikti, 
pairti... Pasitikįs savim ir savo krašto valdy
mu ir romus “Micltel mit Pfeifeėmė reikšti 
nervingumų, blaškimųsi... Perblokšta padėtis, 
mokesčiai, skolos ir kitų kontrolė įr “nelei
džia to, kas įprasta”, nuolatinė konkurenci
ja dėl eksporto ir rinkos su nugalėjusiais py
kino ir siūdino vokietį... O izoliacija vis tam- 
prėjo... Tat kaip nesinervinti ir nepakišt bė
dos kitiems...

Pradžioje vokietis matė išganymų parla
mentarizme, vėliau padarė šuolį' į vienval
dystę — centralizacijų Hitlerio asmenyje... 
Vokietis ir vėl pasijuto miražo “Drang noch 
Osten” ir “Deutschland uber alles” Jmpul- 
sųojauias... Bet čia ir vėl bėda... Hogencoler- 
nų aspiracijos, plienšalmistų, smogikų ir hit
lerininkų sufavorizuotų lenktyniavimas prieš 
Hindenburgų ir Senosios išdidžiosios Vokieti
jos atstatymo “darbe” privedė ir prie savi
tarpio nesutik'uuo ir žudynių ir prie kovos 
su R. Katalikų Bažnyčia pilnai, o su protes

teris pirmininkas—Goering jau spėjo užakce- j^is praminuoja jo gatvėmis.I ”a I<?tušiij paliktų, madų, kn- 
ntuoti savo valdymo sistemos išmintį: “kas nesmagu pažymėti faktų, Patogumas visiems žino- 
sukils — neteks galvos...” O norinčių sukilti j.atį vįs jar nejšmoko įver- D-as'- daug stogų ir sienų su
daug.

Užsienio, ypač prancūzų laikraščiai pri
tinti progų, kuriuos jiems Lie
tuvos nepriklausomybė teikė

eina išvados, kad Hitlerinė Vokietija pergy-'*Jy elgęsis prie tautos aspira

maža įtalpa. Čia žemės ūkio 
tvarkytojai aplenkė retai ka
da tepasitaikančių gyvenime

venanti konvulsijos stadijų ne tik užsienio,'eijos tebėra indiferentiška; progų, kur vienu užaimojiniu
bet ypatingai ir vidaus politikoje... Kaip ten’, net reikalui verčianj sunkiai 
bebūtų, bet Vokietijos izoliavimas ir ekono-i nenoroms tepasiduoda valsty- 
minė blokada nepraeina nepalietusi ir vidaus' binei kalbai.
padėties ir rimties... Reikia manyti, kad Vo
kietija po nūdienių įvykių labiau duosis į-

SENOJI MOTULE
Nors nežinia, kaip ilgai gyventum, 

ar galėtum pamiršti meilingųjų šypsenų 
išvųrgusiume ii nubalusiame sienutės mo
tinos veide? Ar galėtum jiamiršti tų jos 
šypsenų, kurių taip dažnai matei aplais
tytų kruvinomis ašaromis? Argi neatsi
meni jos maloningumo, meilingumo, už
uojautos ir pasitikėjimo?...

Ilgų laikų, toli nuo jos gyvendamas, 
gal, nebegali atsiminti saldaus jos balso, 
bet jos maloni šypsena visada pasilieka 
su tavim.

Jei Visagalis Dievas iš jūsų tarpo dar 
neatskyrė tos meilingosios motinos, tai 
kiekvienas turėtų stengtis daryti taip, 
kad angeliška jos šypsenų visada spindė
tų meilingo jos veido skruostuose, knd 
senatvėje galėtų savo vaikais pasidžiau
gi-

Traukinys neskubiai slinko, ar taip 
isro<lė senutei Dilienei, kuri važiavo pas 
savo sūnų, Donatų, kad pamačius jį bai
giant aukštųjį kolegijos mokslų. Viena

lengvai būtų buvę galima už 
tas pačias išlaidas sumoderni
nti visų šalį. Jei ateityje ateis

nuairniy įvyRiu labiau duosispastebėti: puikių namy.l 
nusiginklavimo konferencijai Ze- turtingų krautuvių; jų vitęi- j

! kam į mintį racionalizuoti Lie- 
Tikrai Kaunas. Visa gulima tuvoje (riobas . sodybaS;

kalbinama
nevoje ir, galimas daiktas, kad jau turi tų nose praeiviams akis vilioja 
sąlygų, kuriuos leis be vidaus tikslų dar ir 'brangūs brilijantai auksu da- 
grįžti Ženevon. ! binti indai, gintaro išdirbiniai,*

Bet nūdienė Vokietijos vidaus padėtis -šilkas, žvilgantieji kailiai, vė- 
bendrai nelaiduoja, kad artimiausioj ateity bausiu Paryžiaus madų mo- 
neįvyktų kokių nors netikėtinumų rėžimo dėliai, radijo ir automobiliai, 
struktūroje... Pagyvensime — patirsime. • Nestoka gerų restoranų, kavi

nių ir bufetų, kuriuose galima 
neblogiau pasmaguriauti, kaip 
ir kitų Europos miestų praš
matniose užeigose; moderniš
kai įrengtų viešbučių. Valsty
bės Opera — teatras kino ir 
prie to viso linksmutėlis drau-

Lenkai ir vėl kalba apie taikų su Lie
tuva. Šiuo kartu esu linkę daryti nusileidi
mų. Bet iš tų šiaudų nebus grūdų. Vargu 
Lietuvos vyriausybė sutiks kalbėtis su Len
kijos politikais taikos reikalu, koUlėnkai ne
pakeis savo nusistatymo. Lietuvių tauta lai
kosi ir laikysis to nusistatymo, kad be Vil
niaus taikos su Lenkija negali būti.

.♦ Ą •

Austrija seniau buvo didelė Italijos prie
šininkė. Bet pastaruoju laiku ji kreipiasi į 
Italiją, kad toji apsaugotų Austrijos laisvę

įs-

tės ar dantų gėlimo. Gavęs ; jjjjĮų prieinama. Specialiai kai 
miečium skirtoms valandoms 
teikti įvairiomis temomis ži
nių ir pamokų. Dabargi, kaip 
tik ant nelaimės, valdžia iš
leido parėdiinų, kad už laiky
mų radijo turės kiekvienas 
rkti leidimų — ir ta reta pr| 
ga dėl lėšų stokos nuo jų prie
varta atimama.

“vaistų” nuo minėtų ligų ir 
priepuolių, gydosi, o jei visa 
“storonė nemačija” — daž
niausiai viskas baigiasi laido
tuvėmis arba visišku sveika
tos suirimu.

Dantų liga, tarpe kaimo 
žmonių tai tikra “Dievo ryk
štė”. Žiūrėk, dar jaunas - da
ntys išbyrėjo, ištrupo. Kaip 
pradeda gelti — gelia dienų, 
gelia kitų ir trečių; vis lau
kia, kada perstos. Išbando vi
sus senų patarimus, naminius 
vaistus, niekas nepagelbsti, ta
da, žūt būt, ima praktiškiau 
šių, užtikrintų vaistų, yįtrijo- 
lio lašų ir deda ant “pasiutė
lio”.

Senųjų tarpe dar vis girdėt 
žodžiai: karulis, vaina, vais- 
Ras. Jie pastabų nepakenčia, 
į argumentus

Prieauglis.
Vaikai, baigę pradžios mo

kyklų, grįsta atgal kaimo kul
tūros globon ir tas jų mažas 
išsilavinimas per metus, kitus 
pamirštamas.

Miesčioniais progos yra ki
tos. Jie turi geriausiai moder
niškai įrengtus mokykloms na 
mus, knygynus viešas sportui 
vietas, pasilinksminimams te-Kitas iš eilės svarbus rei

kalas — tai liaudies civiliza- 
vimas. Jinai gyvena nuo senų
laikų savotišku gvvenimo su-,, . , , , , , ... „ ,u -• u- • , - • lai pareiškia, kad daug leng- provincijų progos nebuvopratimu. Fonai, valdininkai ir . F ..

atrų, koncertus; žodžiu, visas 
neina, bet šal- i kultūrinimo priemones. Tiesa,i . « • !vo ir

nebus lygiomis miestų pro
goms, bei priemonėms; ne tik

viau buvę gyventi prie ruskio 
karalio ir baigta.

. _ _ . ,, pas mus, bet ir kitur, bet kadŽmones nėra tokie “duinb i? ’ . . . ,
,. . , i. . .; . v ..v, , , 'Kalima kauniečiams daugiautis gi, nuo nepamenamų,laikų Į kaip is virs pareikšto apskel-Į^^^. tiksliau sakant
pastatytas tokioj pozicijoj, i bimo būtumėt linkę suprasti.1 ’ ’
taip gyvent paprato ir žiūri' Kaifniečiai turi daug sveiko
ant viso neigiamai, kas gra- proto ii- gražios širdies, bet 
žaus mandagaus ar kultūrin- kad jų gerosios ypatybės yra 
go — ne jam, ne jo siekiams, užuitos — paneigtos, sukom- 
Už tat susmukęs, apsivilęs gy- promituotos. Visas jų laikas

apšviestieji serganti nelygybės 
manija žiūri į liaudį išaukšto 
ir su ja nebendrauja. Kaimie-

gijims gyvenimas.

Apskričių, vadinami provin- vena ramiai manydamas, kad 
cijų miestai nepalyginamai ki- jis yra natūraliose savo ribo- 
taip išrodo. Su mažesniais skai se.
čiais gyventojų, mažesniais bi- Kad 8užadinti. kaimįej;ius
zniais ir su mažesniu tų mies- prie kultūrinės reformos, rei-

ir nepriklausomybę. Mat, ir tarptautinėj po- patogumu, bet vis miestai kįa atatįnkamos misijos ir
su miestiškais luksusais. Ma
žesnieji miesteliai ir bažnykie 
miai šiaip, taip, bet kaimai ir» A 7

visos dhlžiosios valstybės. Net Prancūzijos ' ** "k^ naa* iau k^a ^’esru|> Į duonos miestuose, nors gražų 
didieji politikai lankosi Lietitvoj ir tariasi

litikoj laikas užgydo žaizdas.

Pabaltijo valstybėmis susirūpino beveik

svarbiais tarptautinės politikos reikalais. Le
nkams tai nelabai patinka.

stotis po kitos nyko; nedaug keliauninkų 1 
sėdo į traukinį. Vienoje mažoj stotyj įli- J 

po dvi jaunos mergaitės ir atsisėdo Ši- i 
lienės priešaky.

Iš pradžių* abi mergaitės buvo tylios 
ir nieko nekalbėjo.

Po valandėlės, viena prabilo:
— Vai, Kašte! Aš norėčiau, kad kole- 

gistų motinos nevažinėtų ir nesirodytų jų 
mokslo baigimo dienų. Kai kurioų iš jų 
atrodo lyg iš krūmų ir gėdų daro savo 
sūnums. .

— Tikrai! Gaila, kad jos nepasilieka 
namuose, — atsiliepė Kasfcė. — Jei , jos 
žinotų ir suprastų kokį pažeminimų tei
kia savo sūnums, aš tikiu, kad jos sėdėtų 
namie. # /

Senutė Šilienė nebuvo smalsuolė, ta
čiau ir nenorėdama girdėjo kalbų merge
lių, sėdinčių jos priešaky. Po to ji jiati 
pradėjo spręsti savo senos mados suknių 
ir skrybėlę. Visai kitaip atrodė, negu dė
vėjo sėdinčios mergelės.

Ji nežinojo kų toliau, daryti. Naujų 
drabužių neišgalėjo nusipirkti, kitaip ji 
nebūtų galėjusi nusipirkti bilieto pas sū
nų į mokslo baigimo iškilmes vykti. Argi

misijonorių, bet kur juos ras
ti? Apšviestieji bėga į mies
tus. profesijonalai irgi ieško

tpks paprastumas, kad tiktų Į gy veninių galėtų daryt provi- 
padaryti eksponatų muziejui, j ncijos miesteliuose - bažnyt- 
kaipo senų šių dienų greito kiemiuos. Dabargi, kad ir sva-

jos sūnus taip pat gėdintųsi savo moti
nos, kaip tos mergelės kalbėjo? Ar drįs
tų ji sūnų atlankyti tik tam, kad pada
rius jam gėdų? Geriau gal būtų imti trau
kinį atgal ir grįsti namon?

Tokioms mintims jų kankinant, trau
kinys sustojo ties vieta, kur reikėjo jai 
išlipti. Pasiėmusi savo ryšulėlį, nežinojo 
į kurių pusę sukti: ar į kolegijų ar į ki
tų stoties dalį ir laukti atgal grįžtančio 
traukinio? Tačiau, ji įėjo į stotį ir kon
duktoriaus paklausė: , v

— Kelintų valandų traukinys eis at
gal?

— Pusė po devynių, — atsakė kon
duktorius. 1 \

Dabar buvo tik trečia valanda po pie
tų. Nežinodama, kų pradėti ir kaip pra
leisti tų laikų, ji išėjo pasivaikščiotų ir 
netrukus patėrnijo, kad seka paskui tas 
pačia*, mergaites, kurios traukiny jos 
priešaky sėdėjo. Ir, bematant, priėjo ko 
legijos žemę.

Daigelis studentų žaidė kolegijos lau
ke. Ji žvalgėsi, ar kartais nepamatys Do
nato. Tačiau, jo nesimatė.

— GAI būtum toks geras pasakyti

užimtas galvojimu, kaip išsisu
kti iš “bėdų”, kurių 
daug; pradedant nuo antstolių, 
valsčiaus bėi valstybės moke
sčių, šeimai alga - priedas, na
miniai reikalai, o pajamos iš
ūkio mažos. Kad ir prie su-

•. . * imaningiausio taupumo galas 
su galu nebesu veda mas.

Jaunimo tarpe yra žymi kri- 
ptis naujo gyvenimo, bet la
bai išlėto realizuojama. Kilan- 
tieji iš jų iniciatyvos veiksmai

Donatui, kad vienų minutę senoji jo slau
gė norėtų su juomi matytis, — ji tarė 
vienam moksleiviui.

Tas gej-as moksleivis nusiskubino ieš
koti Donato, ir jį sjuradęs, tarė:

— (Senoji t^vo slaugė yrą čia ir nori 
gu tavim vienų minutę matytis.

Nustebęs Donatas pažiūrėjo į savo 
bendrų ir, juokdamasią, pakartojo:

— Senoji mano slaugė yra čia ir su 
manim trokšta matytis! Cha- cha!

— Bent ji man taip sakė. Na, eikš, ir 
pats pamatysi.

Donatas jį pasekė. Ir artindamasis 
prie jos pamatė, kad tikrumoje yra jo 
motina. Tąda, tekinas pribėgo prie jos ir, 
apkabinęs, pradėjo jų bučiuoti, klausda
mas : . ,

— Motule! kas tau liepė save vadin
ti senąja slauge?

— Mat, — tarė ji, — aš nenorėjau 
pažeminti savo sūnų, o atvažiavusi iš taip 
toli, negalėjau atgal grįsti be pasimaty
mo su tavim. •

Čia ji atpasakojo tų dviejų mergelių 
kalbų, kurių girdėjo traukiny. Nežinoda
mas, kų jai atsakyti, Donatas paėmė jų

mainyti ant jų gero lygesniu
I mainu ir gi šventa tiesa. Da
bar iš jų viskas paimama ir 
dar daugiau reikalaujama ska 
tinant, kad plėstų ūkio gami
nius eksportui. Aišku, kad be 

tį^ žemės ūkio gaminių nebūt kų 
parduot užsieniui, tada kas 
beįmanytų išpirkti užsienyje 
luksusus: kaip tai vynus, bri- 
lijantus, šilkų, keliones į sve
timas šalis mokslo ir smagu
mų beieškantiems. Prie to dar 
pridėkim namie nepraktiškai 
išeikvotus litus. Imkim, kad 
ir Valstybės Operos išlaidas 
— kiek ųtsėjo' milijonų litų 
jos įsikūrimas, išlaikymas, ku
ri tenkina tik saujelę sočių

ko-

rankos ir nusivedė į kolegijos viršinin
ko butų, kad jam perstačius savo šen 
motinų.

Tų vakarų, kolegijos mokslo baig' 
iškilmėse, senutė Šilienė sėdėjo šalia
legijos viršininko, negalėjusio atsigerėti 
jos sūnum, kurs, baigdamas aūkštųjį kole
gijos mokslų su garbingais atsižymėjimais, 
nesigėdijo prastuolės senutės — savo mo
tinos. A. Matutis

I4RADO NAUJĄ ŽIŪRONĄ

Iš Joniškio rašo, kad neseniai ten esųs 
išrastas naujos konstrukcijos žiūronas,, 
kuris savo sudėties atžvilgiu esųs visai 
nepanašus į daKar vartojamus žiūronus. 
Kaip rašoma, tai esųs žiūronas, Rurio vei
kimas esųs paremtas visai kitokiais ma' 
tymo dėsniais.

Tų naujenybę išrado lietuvis, kurto 
pavardės tuo tarpu nenorima paskelbti. 
Kiek esųs žinoma, išradėjas savo išradi
mų mano užpatentuoti ir tuomet pasiskelbti.

Išradėjas esųs miškininkas ir tamaujus girininku. Ar. .Vltk,
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žmonių... Rodos, Logingai gal-, 
vojaut, jei kas prašmatnumų 
mėgsta, tesiperka jį iž savo }ti- 
šouės litais, bet neeikvoja val
stybės. Dabar, tik pagalvbkim, 
tegul tie milijonai litų, kurie
buvo išleisti operos išlaikymui ptt<Įavimas skelbia, kad maž- 
būtų buvę sunaudota liaudies, (jaUg prieš 100 metų kažin 
kultūrinimui, švietimui, neabe-! koks paa^tų turtų ieškoto

jas iš dalies išrausė tųjį kal
nų ir rado jame aukso žagrę. 
Susidomėjęs tuo radiniu se
nienų ieškotojas pradėjo klau 
sinėti apylinkės žmones, ar 
kas negalėtų paaiškinti, kų tu 
rėtų reikšti ir kaip čia galė
jo patekti toji aukso žagrė!

Iš tikro, atsirado senelis, 
kurs pasakojo girdėjęs tai 
nuo savo senelio, taip pat ši
mtamečio senuko, kad marui 
siaučiant Lietuvoje, kol ta
čiau baisioji liga Maišiogalos 
nebuvo pasiekusi, apylinkės 
sodžių gyventojai, vykindami 
vieno išmintingo senelio pa
tarimų, susidėję padirbdino

jojamai būtų buvę kitas rezul
tatas su didesniu laimėjimu. 
Šiandien, būtų buvę kuom tik
rai pasidžiaugti, kad mes — 
ne tik Kauno leidės ir džentel
menai, bet ir už jo vartų pro
gresuojant, kultūrėjam.

Tauputėlis

— Pernai gruodžio mėnesį 
Kluipėdos krašto gubernato
rius dr. Navakas paskelbė įsa
kymų, kuriuo turėjo būti pa
šalinti iš autonominių krašto 
įstaigų svetimšaliai valdiifin- 
kai, daugumoje mokytojai. At
leidžiamieji valdininkai tuo 
gubernatbriaus įsakymu buvo 
suskirstyti grupėmis. Liepos 
mėnesio 1 dienų suėjo termi
nas apleisti tarnybas pasku
tinei grupei. Kitos grupės sa
vo vietas paliko jau seniau.

D R A tJ O A S

Vite Krašto žirnio Padavimai
l _______________

Muišiogulos dvaro sode y-i kus tų, kalbamam reikalui su 
ra piliakalnis, vietos žmonių! sidėjusių sodžių. Tuo būdu a- 
“Algjrdo kalnu” vadinama**. pylinkė nuo maro liko apsau-

gota.
Marui, praėjus, aukso žag

rė buvusi vietos žmonių žeme 
užpilta. Tuo būdu, girdi, ir iŠ 
augęs Maišiogalos dvaro pi
liakalnis-

Dergo Kalnas
Vidurkely tarp Marcinko

nių ir Marčiagirio Trakų ap
skrity yra didžiulis kalnas, 
vietos žmonių Dergo kalnu 
vadinamas. Nuo kitų kalnų jis 
labiausiai tuo skiriasi, kad jo

uiyų, o to urvo angų akme- Čerepavičių senelis, 
nimis uždėjo. ! malšindamas šutų.

. Urvas, į kurj buvo įmestas 
čerepavičius, labai gilus buvęs. 
Stačiai reikėjo stebėtis, kad 
jis, krisdamas į tų urvų, spra 
ndo sau nenusisuko ir net ne- 
susižeidė. Matyt, tokia Dievo

čerepavičius, kų tik beat
minė, seneliui atvirai viskų 
papusakojo.

— Tinka man tavo atviru
sias, — tarė senelis: — Tai 
tavo laimė. Todėl čia patekęs

ranka naujų gyvenimų. Tų pusiryži-, Čerepavičius pasiryžo į

mų, sako, tikrai ištesėjo: da- atlygino, bet dar kelis nai 
lį aukso atidavė Trakų baž- pasistatė. Nuo to laiko Č 
nyčiai; likusiu auksu ne tik, pavičius ramiai ir dorai 
kitiems padarytas skriaudas pat Trakuose gyveno.
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DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vajla| JN 
visų chroniškų ligų 

Ofisas 3102 So. Halsted S t
Kampas Slst Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. ' k. 
Nedėllomla lr Aventadlenlab 19- i

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGUS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda O9»4 

Rea: Tel. PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 19-13 V. ryto: 3-8 lr 7-8 v. v. 
Nedėldlenlals nno 16 iki 13 diena

gas tapsi. Imk iš šios skry
nias aukso kiek nori!V *? ' J

— Kad neturiu ^kur dėti..J 
— Tarė ,Čorepavieius.

— Jei nieko daugiau netu
ri, kelnes nusimauk! — pata
rė jam senelis.

Senelio patarimas, prisisė
mę kiek tik galėjo panešti če
repavičius aukso: Užsivertė 
ant kupros ir stebuklingojo 

i šuns lydimas, nudūlino toliau 
išilgai urvo. Ilgai ėjęs, pama
tė didžiulį akmenį, kurs šu
niui letena jį paspaudus iš
kilo, atverdamas urvo angų.

Laimingai iš urvo išėjęs, 
Čerepavičius pasijuto besto
vįs. ties bernardinų vienuoly
nu (vėliau kalėjimu), maž
daug arti 2 kilometrų atstu
mo nuo Trakų pilies. Padėko- 

Iš kur ir ko čia atėjai ? j jęS UievuL už stebuklingų iš- 
sa kariuomene iš visų pusių. — negyvėlio balsu paklausė gelbėjimų, nuo tos valandos i 
Neberasdamas kito6 išeities, v
Dergas, girdi, griebęsis bur
tų. Jo užburtieji priešai virtę 
stabakuliais. Nuo to laiko ir 
teberioksų tame kalne.

Užburtieji Trakų Pilies 
Turtai

Prieš daugelį metų gyveno 
Trakuose garsus plėšikas Če- 

i repavičius. Jo plėšikavimai 
tiek buvo nukankinę vietos 
gyventojus, kad kai kurie jų, 
nelaukdami kol valdžia jį su
ims, kartų naktį patys užklu
po Čerėpavičiij lovoj ljegulin-l 
tį, surišo ir niekam nematant' 
nugabeno į Trakų pilies salų.
Čia įmetė čerepavičių į gilų

savo laimę ten rastų.

į Po geros valandos atsipei
kėjęs, nebežinodamas nei kur 
,esųs, nei kaip čia patekęs, Če
repavičius apgrai^om pradėjo 
ieškoti išeitį. Ilgai ėjęs tam
siu kaip rudens naktis urvu, 
staiga išvydo toli matomų 
šviesų. Buvo tikrus, kad tai

atšlaitėse yra gana daug sta-' Šviečianti urvo anga, bet pri
minu akmenų, kokių kituose ėjus arčiau kitkas pasirodė, 
kalnuose nerandame.

OFISAS
/ 4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
cklCAGe, ILL.

OFISO VALANDO8:
Nuo L0 1X1 12 vai. rytą, nuo 2 1X1 4 
vai. po pietų i’r nuo 7 1X1 8:20 vai.
vakaro. Nedėllomla nuo 10 1X1 12 

valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

Štai* koks yra padavimas a- 
pie tų kalnų ir apie akmenis.

Crirdi, neatmenamais lai
kais taiue kalne gyvenęs lietu
vių karo vadas vaidu Dergas,

aukso žagrę. Į tų žagre buvo,kur8 ne labai ir
įjungta pora jaučių dvynių, ! narsus buvęs, bet mokėjęs 
o žmogus, taip pat iš dvynių, ( pragaro galybes Durtais sau

i aparė viena vaga visus lau-

f LIETUVIAI D A K T A R A* I: 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

palenkti. Kartų bene švedai 
ar kryžiuočiai užpuolę Dergų 
ir apsupę jo pilį kartu su vi-

Išvydo baimės apimtas Če 
repą vičius (nors šiaip nebai- 
lys buvo) prie didžiulės auk
so kupinos skrynios klūpantį 
baltais rūbais senelį, o šalia 
jo — didžiulį šunį, prikaltų 
grandimis prie skrynios, vie
na koja degančių žvakę laikan 
Jj, seneliui šviečiantį. Pama
tęs ateivį, šuo įsiuto.

Res. Phone 
ENGIewoo<l 6641

Office Phone 
TRIangle 0044

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Vai.: 3-4 lr 7-9 vai. vakare

GRABORIAI:

ROSELLI BROTHERS, INC,,
PAMINKLŲ DIEBĖJAI

Specialistai lAkailme Ir lWJrki 
ie visokių rūšių paminklas ir

DR. F. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vaL 

SI 47 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Paaed. Sered. ir Subat 2—9 vai,

Dienoms Tel. LAFayetbe 5793 
Naktimis Tel. CANaI 0403

DR. i J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
VaL: 2 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėh’oje pagal' Sutarti

Olfice Tel. REPubUe 7698
Ree. Tel. GROvehUl 0617

7017 8. FAIRFIELD A VE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2433 W. MAKQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

VaL 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlfoj susitarus

Tel. CANaI 0257
.Res. PROspcct 6859

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

. 1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 8600 So. Artcsian Avė.
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 

6 Iki 8:30 vakare

Tel. LAFayctte 7650

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 lr 7—9 vai. vakAre

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

Office Phone 
PROapect 1028

Res. and Office 
2359 So. leavitt SL

CANIL 0706 LIETUVIAI DAKTARAI:
TeL CANaI 6122

DR. 6.1. RLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt 8t.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal autartj

TeL CANaI 6122

DR. S.BIEŽIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—3 lr 7—8 vak.

Seredomls Ir NedSllomla pagal sutartjs.
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

Telefonas RFPubllc 7868

Ofiso: f ei. LAFayctte 4017 
Res.: TcL HEMIoek 6286

' DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 lr CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th SL 
Valandos: 10-12 lr 8-1 vai. vak.

Seredomls Ir Nsddlomls pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

3 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 3 iki 4 lr nno t Iki S vak. 
Nedėliomis pagal sutartj

Ofiso telef. BOUIevard 7820 

Namų TN. PROapect 19SO

TN. BOCLcvard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
- • arti 47th Street 

Vai.-.nuo 9 iki 8 vakare
8eredoJ pagal sutartj

IeL LAFajette 8087

DR. A. RAČKUS
OYDYTOJA8 ir CHIRURGAI

X—SPINDULIAI
3061 Wwt 43rd Str.

(Prie Archer Ava. aatolt Kedsle) 
Valandov: nu« 8 Ikt Y vai. vakare 

Seredomls lr nedėliomis pagal

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

* corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v- ryto iki 8 v. vak. 

Šone" Hemlock 2061

DR. JOSEPH KELLA6
DENTISTAS ; - 

6568 So. Western Avenue
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M 

Nedėliomis pagal sutartį

GRABORIAI:

LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI ORABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atslAauktl. o mano 

darbu būsite uSgaDėdfntl 
TeL . CANaI 3516 arba 2516

2314 W. 23rd PU Chicago

1439 S. 49th Ct Cicero, UI.
TeL CICERO 6937

Telefonas YAKds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, 111.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS lr BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras lr nebrangus 
718 West 18th Street

Telefonas MON roe 3377

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 326.00 ir aukAčiau 

ModernlAka koplyčia dykai 
668 W. 18th st. Tel. CANaI 6174 

ChtcAgo, III.
-r

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

. Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIRglnia 0036 
Ofiso vai.: Z—4 Ir 6—3 p. m.

NedSllomla pagal sutartį

Tel. Ofiso BOULevard 6913—14 
Rez. VlOtory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 6:30-3:80

766 W. 35th Street

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir G.ydvtojas

2615 HEST 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMIoek 4141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 8-8 vakarai#

4_ •—--- n......... . - 1 ■■■' ■■ ----
Otflce Tel. Wentwprth 6330 •*

Rea Tel. Hyde Park 8391

DR. SDSANA A. SLAKIS
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ 

SPECIALISTE
6900 SOUTH HALSTED ST.

•ųoa 8 PU 1 od 9 PR I ^opa«(«g

I.J. ZOLP
GRABORIUS lr LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 Wert 46th Street
Tel. BOUIevard 6208—8413

DR. 'VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

oftometrically akiu 
SPECIALISTAM

Palengvins aklų Jtemplmų. kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama aklų kkrfttj. atitaiso 
trUmpar<Ufyztų Ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose sutu
kimuose egzamlnavlmah daromas su 

i elektrai, parodančia mažiausias klai
da* apsčiai* atyda atkeetplama J 
mokyklos valkus Kreivos akys atl- 
taisomos. Valandos puo 10 Iki S v. 
NedMfoJ nuo K) iki 12. Daugely at-, 
Mūkimų akys atlUlanmoH be akinių. 1 

I tetaoh' taotaa Hhw omka 
j 4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

JUOZAIS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrandumo laido* 
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 834*0
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firma J 

tuo pačiu vardu}

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
ORABORIUS

Laldotuvfims pilnas patarnavimas 
galimas už 335.(ll) 

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. LAFsyette 8572

J. Liulevičius
Graborius

ir
BalsamuutujM

Patarnauja Chica
goj® Ir apylinkėje. Į

Didelė lr graži 
Koplyčia dykai

4022 Ava.

Alfred Roselll, pr

Mūsų Šeimyna spedallzaoja Sia
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų icikaloų 
štai au pačiais Išdirbėjai*

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytų) ųoo 
didžiulių vartų

. HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PEJtSAOOLA 9011 
BELMONT 3485

, Office: HILLSIDE 3865 
Vlncent RoeelU,

Visi Telefonai:

Yards 1741-1/42
MsommKaa. • ■ ■ II lUITni.-~ i

UUBbiAM i'i» NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

j, f tODEIKiS
Laidotuvių Direktorius per 30 

4605-07 So. Hermitage Avenue

J ,i BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl mattfi 

savo rūpesčius. /
Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui 

šiose Jietuvių apylinkėse: - North 
Bridgeport, Town of Lake, West Side 11 i.s 

Koplyčias turiu savo, visos su vargoi n s. 
Ambulance patarnavimas dienų ar naktį.

PASAUKITE: - " |

R t i- U b l i c 310O» r- • v-
2506 VVest 63rd Street



. n R A.TtO, A,s

IRGONININKAI, RUOŠ- £SUŠAUDYTAS ŽMOGŽU-
L. Sinevųiūtė. dar tebeguli li- 

j goninėj.KITĖS SEIMAN DYS BARZDAITIS
iuonii skelbiama, kad šiaisį 
ais A. L. R. K. Vargonini-! 
i Sąjungos seimas jvyks ' 
•piūčio mėn. 21 ir 22 d., 
peland, Ohio. I
kadangi vienoje kolonijoj ir, 
pat laiku, tai yra rugpiū- 

21, 22 ir 23 d .įvyksta kitų 
sų . garbingų organizacijų 
»ai, kaip tai: ALRK. Fe- 
acijos ir Kunigų Vienybės

Aušros Vartų purap. choras 
rengiasi prie Lietuvių Dienos 
rugp. 5 d. Mokinasi dainų. A- 
teinantį ketvirtadienį vyks į 
bendrų chorų repeticijų.

Socialisto Jurgelionio lietu
viško kennošio pasaulinėj, pa
rodoj agentai, landžioja pas 
kai kuriuos biznierius prašy
dami aukų gražuolių dresėms

Šių metų kovo 7 dienų Barz
daites, drauge su Narkeliūnu 
norėdami apiplėšti Žvirgždai
čių valsčiaus, Viltrakių kaimo 
gyventojus Vilčinskus, įsibro
vė į jų namus ir revolverio 
šūviais, kastuvo ir čie&os smu 
giais nužudė Jonų Vilčinskų, ^crP 
jo žmonų Onų, tarnaitę Elz- Pasj10(^ 
bietų lvudįrkaitę, sunkiai su
žalojo Kazį Kievalaitį ir len
gvai — jo seserį Jadvygų. Po

— Birželio pabaigoje speci
ali Lietuvos susiaiekimo mi
nisterijos koiuisija^apŽiūrinėjo 
daugelį Lietuvos geležinkelių .A' Voldemaras, kuria už pa 

Sąryšyje są Kauno “*<*»*»* "Versti dabartiną

GAL NEŽINOJAI, KAD? I FARLEY ATSAKHYRIAU
SYBĖsIrITiKAMF

Vievio geležinkelio linijos a,>| Lie,uvo8 vyriausybę, pasodin- 
žiflrSjimu, Lietuvoj visuomenėj ;aal2_n'; RU",kiyj'' ,larb_'',ka; 
je kartojosi gandai, kad ko
misija turėjusi tikslų nustaty 
ti, ar tuo geležinkeliu bus ga

V. S. seimas prasidės ben-! . _ _ . ... . .---- _
i.su kitą minėtą seimą pn-' 1 "mko negaunu. (((jj žmogiudžiai pa,legft vufi.
Idomis. i J , l 
kūmo sesijos prasidės po 
naldų Šv. Jurgio parap. sa- 

6527 Superior Avenue. 
rad, gerb. vargonininkai, 
tšomi kuoskaitlingiausiai a- 
lankyti į šį seimų ir bendro- 
B jėgomis gvildenti mūsų o-' 
inizacijai naudingus nutart
is, kurios užduotis yra tobu- 
ti bažnytinį giedojimų ir 
eisti plačia vaga tautos dai- 
mūsų išeivijoj. 

Atvažiavusių svečių nakvy- 
; reikalu, prašome kreiptis 
s vietos varg. P. Abromaitį 
š nurodytu adresu.

VI. Daukša, pirmin.

Pirmadieni*, liepos 30 d., 19«M
«=_ii> m'iffdi T" ii*—8—it —--V—

Per paskutinį dešimtmetį 
briedžių skaičius Klaipėdos 
krašte žymiai padidėjo. Tuo
jau po karo briedžių šeimos

SAN FRANCISCO, Cal., •buvo pradėjusios retėti. Bet 
liepos 26. — Paštų departa- |«Tiež/i briedfiams apsaugoti 

įstatymai padarė galų tu gra
žių Neringos ir kitų Lietuvos 
pajūrio vietų žvėrių naikini
mui. Ypač Neringoje briedžiu 
skaičius nuolatos didėja. Taip

lėjiman, nuo 1914 m. pradžios imvntn sekretorius burley kal-
1 buvo paskirtas privat - docen-'^0 aP*e tuos visus, kurie be
tu Peterburgo universitetan iratodairos kritikuoja 

u, ar ,no g».es.nKe„a ou. ga- o m()t 1 prezidentą Roosevelt,, NRA
l.m« atnaujinti .sasmjękun, . filologu .ir vis« vyriausybę. Jis peikė
tarp Kauno ir Vįliuaus. Ta'I fakultel^ 8kaityti lekcijoms j00*’ pažymėdamas, kad neši- T»t ir kituose Lietuvos nnSkuo 

, kad šitie gan- __ ____ 'nia ko kraštas būtu sulaukės. ** (lQr užtinkama briedžių.
dai yra be pagrindo. J 
neigS ir pati susisiekimo mi
nisterija.

Juos nu- iš senovės klasinės literatūros. (11 *a brastas būtų sulaukus,
_______ I jei ne prezidento Roosevelto

Praėjusiais metais Amerikos. Padangos.

Vokietijai pradėjus
Vestsidiečiai atskiria grūdus’ n”muSj pj^ ~48i litęJ kiai varžyti Lietuvos ekspor-

smar-

nuo pelų.

CHICAGOS FLAT DŽENI
TORIŲ UNIJOS EILINIŲ 

NARIŲ ATYDAI
i

Clricagos Fiat Dženitorių U 
nijos Eiliniai nariai laikys su 
sirinkimus kas antradienį, 8 
viii. vakare, 3223 W. Roose- 

Į velt Road. Raketieriai vis dar 
terorizuoja eilinius narius. Vi
si eiliniai nariai kviečiami 
skaitlingai dalyvauti susirinki 

| muose, kad aptarti tolesnę vei 
klų eilinių narių prieš raketie- 
rius.

Jonas Brundza, rašt. Praėjusį antradienį, prie su-
__ s_________  S sirinkimo salės buvo* dalina-

_ •_____  f tini lapeliai eiliniams nariams.
į Šie lapeliai kėlė svarbius klau- 
| siinus: Kodėl nebuvo jokių 
1 rinkimų nuo 1925 metų? Ko-

KAS NAUJA PO WEST 
SIDE

pinigais ir vekselių 2050 lt. 
sumai, dokumentus ir įvairių

tų, ir prekių tranzitų, Lietu 
vos išeiviai žydai Jungtinėse:

lietuviai praleido nepaminėję 
20 m/ mirties sukaktį vieno 
žymiausių lietuvių išeivijoj vei 
kėjų — kun. A. Kaupo.

Kovo m. pradžių, 1933 m., 
krašte visur buvo suirimas. 
Bankai uždaryti, 15 milijonų .
bedarbių; pramonė sustojusi,

maisto dalykų. Norėdami savo' Amerikos Valstybėse, pietų A-
biauraus darbo pėdsakus pa-į^r^°je» Anglijoje ir Palesti-

Amerikoj kasmet išgeriama 
apie 4,000,000,000 bonkų leng-

slėpti, žmogžudžiai bėgdami W >’ra nusistatę padėti Lie-1 g-rimQ (papsOt džindži-
padegė Vilčinskų namus. Per, ^UV(W eksportui. Šiam reikalui 
gaisrų sudegė visi Vilčinskų, tvarkyti, Lietuvos išeiviai žy-. 
trobėsiai, gyvuliai ir kiti dai-į dai tuose kraštuose žada įstei- 
Ltui. . j gti atitinkamas organizacijas,

Sužeistieji Kevalaičiai iš kurio8 stengtųsi ten sudaryti WASHINOTON, liepos 28. 
degančių namų iššoko pro la-' tinkamas sųlygas Lietuvos mie ~ Komunistų būrys rengės 
ngų ir bėgo, tačiau pamatę ®t° produktų eksportui. sukelti demonstracijas prie-
žmogžudžiai pradėjo į juos ~šais Vokietjos ambasadoj rfl-
šaudyti, bet nepataikė. Nužu
dytųjų lavonai paskutiniu mo 
mentu iš degančių namų, su
bėgusių kaimynų buvo išneš
ti. Kitų dienų policija sugavo 
žmogžudį Barzdaitį, o jo sėb
ras, matydamas, kad nepa
spruks, nusišovė.

Liepos 2 dienų Lietuvos ka-

Sis-Tas

relės).
Surinko Skardupis

Žinomas West Side biznie- dėl neišaiškinama, kas yra da-į tynų Barzdaitį nuteisė mirti, 
is Ivanauskas su trim drau-i roina su pinigais surinktais Mirties bausmė buvo tuojau
is buvo išvykęs į Mich. val- 
ybę atostogoms. Šiandie gj-į-

Susivienijimo 100 kp. pirm. 
Cižnuskiii šioifiis dienomis

įdaryta gerklės operacija.

F. Jasnauskaitė po apendi-

nuo narių mėnesiniais ir ki
tais mokesčiais? Kodėl nepa
sako, kiek ima už davimų da
rbo? Kodėl prašalina narius, 
kurie kelia šiuos klausimus? 
Kodėl jie neveikia, kuomet na 
rių algos yra mažinamos?

Už šių lapelių dalinimų, li
nijos raketieriai apmušė eili-

---------------------------------------------- i nins narius taip, kad kitus te-
Ar Jūe Esate Supančiotas -L v(.žfl į H R#<, su6t8.
su "suirusiais” nervais — jaučia-1 

i ir pavargęs — tik pusiau žino- 
s. Jeigu taip. štai' yra geras toni- 
s. suteikiantis geresnes dienas.

usa-fone

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 lkl C 

Panedėllo. Seredos fr Pėtnyčlos 
vakarafs S iltį' 9 

Telefonas CANaI 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPubiic 9600

žennės ūkis sugriuvęs.

Kų gi darė vy riausybės kri
tikai? Alisoliučiai nieko. Jie 
neturėjo jokių krašto atstaty
mui projektų ir laukė, kad vis 
kas pats savaime pasitvarkys.
O kada šiandien viskas krašte 
pagerėjo, jie šaukia, kad jiems
iau ir “laisvė varžoma.” Ko-1 <lern‘Ak» studio su hoi 
" lyvvood Šviesomis,
kia “laisvė” varžoma, jie ne- 420 west «*nt kt. 
gali pasakyti. Tik žino. kad »«-»«•»

mus. Policija išblaškė raudo- Į NRA, yra ne jų galvos pro- 
nuosius. - dūktas, tad ir “netinkamas.”

E. J. K

Tenka pastebėti gana malo
nų ir pasididžiavimo vertų fa
ktą, kad lietuvių tauta neturi 
savo nepadorių keiksmo žod-

ro lauko teismas už tai Mar-iži’ar i6sire>6kimą. Kur tik 
išgirsi lietuvį išsireiškiantį to
kiu būdu, visados išgirsi an- i 
glišką, rusiškų arba lenkiškųįvykdyta. Tab.

ĮVAIRIOS žinios
— Liepos 6 dienų į Klaipė-

r T F2jWT
dos uostų atvyko didžiulis an
glų karo laivas — kreiseris 
“Oriori”. Laivas buvo labai
iškilmingai sutiktas ir pri im-1 mas vaikų eilutes iš niokyklos

keiksmų. Tai vienas atsitiki
mas kur būtų geriau jeigu mū- 

f sų lietuviai nebūtų tokie ling
vistai ir nemokėtų tiek daug
“svetimų kalbų”!

» • •1
Mūsų Amerikoje augęs jau

nimas atmins Šias gerai žino-

tas. Tam tikslui Klaipėdoje 
buvo sudarytas net specialus 

bdyti tokius terorizavimus, ei- komitetas, kuriam vadovavo 
Klaipėdos krašto įgulos virši
ninkas pulk. Lanskoronskis, 
Klaipėdos visuomenė šio laivo 
atplaukimu ir pačiu laivu la
imi domisi. Laivas Klaipėdos 
uoste išviso stovės apie 10 die
nų. Jo pažiūrėti iš kai kurių

liniai nariai turi 
dirbti.

susivieniję

Lietuvi! Jei tik sveikas su-a užvardintmas TONIKO. kurj Gy-| 
tojas Specialistas iSrado. ir kuris
įbar parduodamas visose vaistini-1 K jMe. NUGA-TONE yra kombinacija iaUKil fUgpiJ’-.O O d., tGlVIO pa 
m tikrų tonikų alterativų. kurios . , , a,. » • a. • ru
Imuliuoja. atgaivina visus organus, TClga dalj'VaUtl LietllVlU Die 
lodą naują gyvenimą Ir energiją. I
jd nau ^Tūkstančiams vįrų^ir’Tm* ®ar‘em aerodrome, prie i Lietuvos vietų rengiamos eks-
rų tapo pagelbėta. Trisdešimties on j— TTorlpyn five klll’silOSenų treatmentas ui vfe„ą DolerJ, | “ Mariem 8Ve. KUlbijOb.
Lūkite Ukrąj) — garantuota*. /

=fc

THOR Skalbyklos

HARLEM AERODROME

LIETUVIŲ DIENOS PROGRAMA:

P, CONRAD
FOTOURAFAS 

Atsidarė nuosavo, mo-

Darius Girėnas
nAtemorial^und

pirmųjų metų:
Little Miss Muffet, sat on a 

tuffet
Eating her čurds and whey;
Along came a spider, and 

sat down bėside her,
And frightened Miss Muffet 

away.
Patyrinėjus dalykų, pasiro

do, kad minėtoji garsi panelė 
galėjo būt lietuvaitė (nors a- 
belnai lietuvaitės nieko nebi-’. 
jo), nes kųgi-ji sriebė “eurds 
and whey”, o tai yra ne kas 
kita kaip tik paprastas rūgš
tus pienas, — mūsų lietuviškų 
žemaičių mėgianiiausias val- 
gi»t

♦ • •
“Davis” yra grynai lietu

viškas tautiškas vardas, (žiū
rėk Kauno Kalendorių, 1932
m.).

• • t

Ar žinai, kad (atsiprašant 
Andriaus Šnipo) dabartinis 
Tėvų Marijonų provincijolas 
kun. J. J. Jakaitis, M. I. 
kartų gavo laiškų ant kurio 
vokelio buvo užrašyta tiktai: 
“Rev. J. J. Jakaitis, North 
America”? * *tįsižeidžia iei<

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

Į • \
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, rugp. 5 d. Harlem
aerodrome. Kviečia Lietuviu Dienos Komitetas

Lenkas įsižeidžia jeigu kas 
jį pavadina “polack”. Ir tei
singai. Bet toks talentingas ir, 
rodos, išmintingas- rašytojas 
kaip anglas Thomas Cariyle, 
savo veikale “History of The 
Freneh Revolution” keliose 
vietose vartoja tų žodį. Len
kai tnrėtų jo raštus boikotoo- 
ti nž tai.

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

a
Mašina pati per save išsimokės 

KAINOS:
$49.50 1Kl ^89.50
THOR Prosijimo Mašinos po
^19.50 IKI S89.5O

Norėdami išbandyti tų naujų 
THOR mašinų pašaukite telefo
nu: BOUIevard 4705. Budrikas 
tuojau jums prisius dykai išban- 
dvmui.

Jos. F. Budrik, Ine.

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

Budriko 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. 
AVHFC, 1420 k. Ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 v. vakare.

—

INSURANCE

NOTARY

PUBLIO

LIETUVIS 

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Bimis

2608 WBST 4Tth STREET Tel. LATayette 1083

ALEX ALESAUSKAS and SON
Furniture and Piano 

Movers*
Seniausias Lietuvis
Moveris Chicagoje
7108 SO. TALMAV ST. 

7128 SO. ROCKWELIj NT. 
Tel. REPuMIc &088-805I
Me« parduodam angila <a- 

mlaualoin kainom. Poralmn- 
tas M. R. $7.00 tonaa.

DIDELE ŽINIA
IftkraoBtome visą savo modelių 

aukStą lr sandėlj po t/„ kainos. 
125.000 stakas turi būti parduo
tas negirdėtai žemomis kainomis. 
Lengvais, ISmokėJimais ar casb. 

$150.00 Seklyči'ų setai

02945
$115.00 Valgomų kambarių setai

>S2945
$118.00 Seklyčioms kaurai

S19 5O
$150.00 Miegami) kamb. setai

729.85
Skalbimui maAlnos

£3950
Elektrikinės ledsimės

^89-50 .
Geležinės lovos; visą dydžių

£3 95
Pilnos vatos matrasalM-95

9x12 vallokinlai kaurai virtuvėms

$3-98
$50.00 gesintai pečiai

028.75
$21.00 Inner <g>ring matrasal

0895
Šimtai kitų bargenų Siame di

džiuliame ISpardavime. Atsiminki
te dMžiaustą Ir puikiausią rakandų 
krautuvų Bridgeporte.

P-nas Josepli Jom His. vedėjas..

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE CO.

3621-25-25 South 
Halsted St.

Atdara Antrad., ketvirtad. Ir 
n/o

=

Crane Coal Co.
5332 So. Long Ave. 

Chieago, III.
REPUBLIC 8401

Katrie perkate anglį* IA 
dralvęrlų, alųakltn Juos J 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis, už mažiau 
plnlru Pncnhmitsa M. R. 
4 tonai ar daugiau $7.00 ton.

POPIERCOJAM Ir PENTUOJAM

Atliekame visus namų dablm'mo 
darbua. Darbas pigus Ir užtikrin
tas. 1$>4 m. popieros rolė — 5c.

JOSEPH ACGATTIS 
1808 8. ftOth Are. Cioero, Bl.

Tel. lafayette 8718

Phyine Pmapect 1S54

EDWARD TROST
PATNTINO and DECORATING 

HARDVPARF. and PAINT STORE 
tilt W. 88rd Str.. dUcago

i.su

