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MIRTIES BAUSME PRITAIKINTA IE SKIRTAS NAUJAS PRIEŠ MOKESČIU KAS SUKELIA ŽYMOS AMERIKONAI DALYVAUS
KANCLERIS
STREIKUS?
MAŽINIMĄ
LIETUVIU DIENOS PROGRAMOJ
SURENGTA SUKILIMĄ
Praeitų penktadienį Aušros jęs dalyvauti Aviacijos inžiVartų parap. svetainėj įvykęs įderins lakūnas A, M. Laird.
Prezidentas skirtą mirties
Chicagos lietuvių draugijų ir Inžinierius A. M. Laird žinoVIENA, liepos 30. — Aus- j
R0S SES,J°N
bausmę pakeitė kalėjimu
ONEIDA, Wis., liepos 30. — organizacijų masinis mitingas mas ne tik, kaipo žymus lakūKAUNAS. — Šių metų liepos 15 d. karo lauko teismas t vijos prezidentas Miklas pa- į Daug kas reikalavo, kad 111- Vakar įvyko Nekalto Prasidė parodė, kad lietuvių Dienai, nas, bet ir orlaivių išdirbėjas.
sprendė gen. Įeit. Petro Kubiliūno, generalinio štabo pulki skyrė nuolatinį kanclerį. Juojiuois valstybės gubernatorius jimo parapijos piknikas, ku kuri įvyks rugpiūčio 5 d., Har- Jis prirengė mūsų pirmųjų
ninko Įeit. Juozo Narako ir generalinio štabo pulk. Juozo yra dr. Kurt Schuschnigg, Homeris sušauktų legislatūrą riam dalyvavo daugiau kaip lem aerodrome, rengiamasi vi- Lituanica trans — atlantiniam
Bačkaus bylų.
kurs apie pusę paros ėjo kanc- i gpecialėn sesijon mokesčių su.- j 5,000 žmonių. Piknike kalbėjo su smarkumu.
skridimui.
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Jie visi trys buvo patraukti tieson už nenorėjimų slopin lerio pareigas,
kuometi__
nužu
Sudaryti
planai, laikraščio Chicago
Tribūne
Žymiausi lietuviai ir ameri
ti Kaune įvykusioj.) prieš vyriausybę sukilimo, kuriam svar. dytas
Amerikos Lietuvių Aero
kancleris
Dollfuss. kad už nekilnojamus turtus dejas pulk. R. R. McCormick.
konai kalbėtojai jau pakviesti.
biausių vaidmenį vaidino A. Voldemaras. Sukilimas įvyko
(klūbo nariai (4 merginos ir
Schuschniggų pakeitė princas Lutų imama daugiausia vienas Jis nurodė, kad komunistai
birž. m. 7 d.
Žymūs lietuviai Chicagos ir
Karo teismas rado visus minėtus tris karininkus kaltais Starhembergas. Dabar šis prin nuošimtis aktualės turtų ver agitatoriai šiandien visam visos Amerikos sportininkai į | 2 vaikinai) šoks su*parašutais
ir nubaudė mirties bausme sušaudant. Visiems nuteistiems cas paskirtas visų Austrijos tės mokesčių.
krašte sukelia streikų bangas. Lietuvių Dienos komiteto kvic iš keleto tūkstančių pėdų auk
štumos. Kas svarbiausia, du
padavus pasigailėjimo prašymus, respublikos prezidentas militarinių organizacijų vadu.
Gubernatorius
atsisako
šauk
“
Komunistai
siekia,
”
sakėĮtimų
davė
atsakymų,
kad
tikmirties bausmę pakeitė sunkiųjų dariau kalėjimu: Kubiliū
su parašutais šokėjai yra artiNaujas kancleris dr. Schus-(ti legislatūrų. Jis pareiškia, leidėjas, “suvaržyti mums dar rai dalyvaus. Visų gražus pri
nui iki gyvod galvos, Bačkui — lij metų, o Narakui — 12
1 mi S t. Girėno giminės.
chnigg yra 42 m. amž., lygiai kad vieno nuošimčio mokesčių bų, žodžio laisvę ir bažnyčių tarimas ir visas prisirengimo
metų.
kaip nužudytas Dollfuss. Yra per maža. Šiandien imama lankymų. Dar nėra vėlu su darbas eina kuo sėkmingiau- J Visos laetuvių Dienos ko| misijos darbuojasi ir visų Chi
geras katalikas, ištikimiausias trys nuošimčiai, o politikie- laikyti šių komunistų veiklų. sįaį.
Amerikos Lietuvių Aero | cagos lietuvių laukia širdingo
nužudyto kanclerio draugas, riams neužtenka.
Tik reikalinga žmonėms susi
didis nacių priešas ir Dollfusorganizuoti ir vieningai veikti klūbo pirmininkas p. A. Kiela pritarimo, kadangi visas Ne
so tvarkos vykdytojas.
prieš raudonuosius — pasau pranešė, kad jis yra pakvie- tuvių Dienos pelnas skiriamas
lio civilizacijos priešus. 1917 tęs į Lietuvių Dienos progra- kilniam tikslui —> Dariaus ir
Majoras Fey, kurs vos iš
metais Rusijoje sugriauta ei- • mų žymiausius Amerikos lakū- į Girėno paminklo fondui.
liko gyvas kanclerio nužudy
VARŠUVA GRIEŽTAI STATOSI PRIEŠ mo metu, paskirtas vidaus rei
vilizacija. Paskiau iškilo hit- nūs. Tarp kitų yra pasižadė-.
A. J. Ž.
PRANCŪZIJĄ
lerizmas
ir
visa
Vokietija
pa

kalų ministeriu ir vicpkancleMINNEAPOLIS, Minn., lie
riu.
pos 30. — Tjokų kompanijos skendo terore. Vienur ir ki
VAR6UyA, liepos 30. — Vadinasi, tuo rytų Lokarno^
Pats Rancfėriš dr? Sęhuseh- ir kiti šio miesto didieji ver tur žmonės žudomi. Komuni
Maršalo J. Pilsudskio vado paktu būtų užtikrinta Maskvai
vaujamos vyriausybės laikraš įsiveržimas į Pabaltijo terito nigg yra podraug ir karo tei slininkai kovoja prieš vykdo stai siunčia savo emisarus į
singumo ir švietimo ministe- mų karo stovį. Kaltina guber visus žemės kraštus, kad visur
čiai apgaili, kad Austrijos na rijas.
įvedus smurtų. Komunizmo
Ir Rokiškio apskrities Pan RAPID CITY, S. D., liepos
ciams nepasisekė sugriauti
Bolševikų pageidavimas taj- nu. Užsienio reikalų ministe- natorių Olsonų. Ieško priemo
veiklų
patvirtina
ir
pats
W.
yra
bar.
Berger-VValderiu
dėlio miestelis su apylinke 30. — Trims kariuomenės ba
nių, kokiu būdu priversti gu
nužudyto kanclerio Dollfusso kos Estijoj ir Ijatvijoj aiškina
Green,
Amerikos
Darbo
fede

negg.
buvo audros niokojami. Iš va lionistams nepasisekė iškilti
bernatorių, kad1 jis atšauktų
vyriausybės. Lenkija nori, mas tuo, kad jie gautų dau
racijos
prezidentas.
’
’
karų pusės Pandėlio miestelį
karo stovį. Jie sako, kad gu
kad Austrijoje įsigalėtų naciai giau progos visur plėsti klasių
stratosferon milžinišku balio
ir apylinkes užgulė ne per di
bernatorius nusprendė užir tas kraštas susijungtų su kovų. .Kam čia daugiau pak
nu ir padaryti aukščio rekor
džiausias, bet labai juodas, de
sprangdyti visokių įmonę. Ka
Vokietija. Lenkai protauja, tų reikalinga, klausia Pabalti
besys. Ėmė kristi ledai, net dų.
ro stoviu jis nori priversti
kad tuo susijungimu Vokieti jo diplomatai. Juk su sovietų
ligi karvelio kiaušinio didu
Pereitų šeštadienį anksti
kompanijas, kad juos pasiduo
ja galėtų įsigyti uostų Adria- Rusija jau padaryti paktai.
mo. Pandėlio miestelyje ledai rytų maj. Kepner, kap. Andertiko jūroje, o tuomet Dancigo Ar nauju paktu norima sovie
VIENA, liepos 30. — Nu tų streikuojantiems vežėjams
koridorius pasiliktų antraeile tų Rusijų įteisėti, kad ji galė žudyto kanclerio Dollfusso pa — pripažintų statomas jų są SAN FRANCISCO, CaL, lie išdaužė langus 75 gyvena- son ir kap. Stevens užsidarė į
pos 30. — Užbaigtas dokų daromiems namams, o apylinkėje gondolę, ir leidosi į stratosfeproblema.
tų skleisti komunistų propa gurbai čia vykdomas gedulas. lygas.
Lenkijos užsienio ministeris gandų Pabaltijy!
Šiandien rytų Šv. Stepono’ Karo stovis čia paskubtas, bininkų streikas Pacifiko pa- I išmušė 54 ūkininkams pase- rQr Buvo jau apie 60,000 pa
Beckas grįžo iš Pabaltijo. Jis
Lenkų vyriausybės organas katedroje įvyko pamaldos už kuomet trokų kompanijos pa kraščiais. Visi darbininkai ry- liūs. Iš viso audra sunaikino j (|ų aukštumoje. Tenai sutruko
atlankė Estijų ir Latvijų.
Gazeta Polska aštriais žo- ' Dollfusso sielų. Jo Em. kardi- siryžo nepasiduoti arbitražui. toj rytų grįžta į darbų. Apie 217 ha įvairių pasėlių. Ir vi- • balionas ir dideliu greitumu—šį faktų pranešė prezidentė sa tai įvyko per penkiolikų apie 500 mylių per minutų,
Ijaikraščiai praneša, kad džiais puola ministerio Bar- nolas Innitzer laikė šv. (Miskirto tarpininkavimo boardo minučių.
pradėjo pulti žemyn.
ministerio Becko vizitą Pabal thou sumanytų paktų. Sako, šias. Be kitų katedroje buvo
Nukentėjusiems
ateis
į
pa

naiya O. K. Cushings. Visas
tijo davė gerų rezultatų. Len Lenkija jau turi pakankamai ir nužudytojo žmona.
Balionistams nebuvo pagal
į taikos reikalas pavestas arbi galbų savivaldybės ir vyriau
kų pusėn jis patraukė Izitvi- tų paktų, tai kokiems galams
bos. Jįe su parašutais iššoko
Į Šiandien ji išvyksta į Rictražo boardui. Kompanijos sybė, bet reikia ištiesti pajų ir Estijų, kad jas bendrai yra^reikalingi nauji.
iš gondolės ir laimingai nusi
; cione, Italijų, kur yra palikusi
gelbos ranka ir kaimynams,
sutiko
priimti
darban
visus
su Lenkija priešintųsi Prancū
LONDONAS, liepos 30. —
leido, o gondolė smogė į žemę
Idu savo vaikus, kurie nieko
kurie tos nelaimės, ačiū Die
streikininkus,
nežiūrint
jų
pri

zijos planui dėl rytų valstybių
Anglijos užsienio reikalų sek
ir sudužo. Sunaikinti visi
' nežino apie savo tėvo mirtį.
vui, yra išvengę.
klausymo,
ar
nepriklausymo
Lokarno pakto sudarymo,
(brangūs moksliški instrumen
Vakar tūkstančiai žmonių retorius Sir John Simon parla
unijai ir streiko metu veiklos.
Oficialiam lenkų vyriausybės
mente
pranešė,
kad
vyriausy

tai.
."
atlankė palaidoto kanclerio
UŽ SUKTYBES
pareiškime pažymima, kad
bė
neturi
jokio
pasiryžimo
kiš

Dollfusso kapų.
KOHLER, WIS., KARO
Įlenki ja, Estija rr Latvija nutis į Austrijos vidaus reikalus
GAL KREIPSIS T. 3ĄfIš Washingtono praneša,
26 vardo 18 precinkto du
STOVIS
sprendusios neremti Prancū
ir
į
Austrijos
nepriklausomy

JUNGON
kad šiandien, ar rytoj Chica
rinkimų teisėjai ir vienas kler
zijos plano ir laukti daugiau
bės
klausimų.
gon atvyks NRA administra
KOHLER, Wis., liepos 30. kas teismo nubausti kalėjimu
paaiškinimų iš Prancūzijos
iVI E N A, liepos 30.
Xi
torius Johnson. Jis asmeni
kas link rytų I/okarno. Lenki
HINDENBURGAS SERGA — Šiame miestely veikia karo už suktybes suskaičiuojant pa jai suorganizuota Austd/
škai mėgins panaikinti streikų
stovis po įvykusiųjų penkta duotus piliečių balsus.
ja pasisakė, kad ji priklauso
vyriausybė gal kreipsi® T.
gyvulių skerdyklose.
BAYRENTH, Vokietija, lie
VTKNA,
liepos
30.
—
Karo
dienį kruvinų riaušių, kurių
Pabaltijo valstybių grupei ir
teismas baigia nagrinėti bylų pos 30. — Kancleris Hitleris metu žuvo du asmenys.
Šio krašto šeši gubernato Sųjungo®, kad pastaroji ištir
todėl Pabaltiju turi rūpintis.
PARVYKSTA PREZI
dviejų nacių, Otto Planetta, čia laikinai apsistojęs ir pra Milicininkai saugoja Kohler riai vakar lankėsi pasaulinėj tų ir nustatytų, kiek daug Vo
Kas link paties Prancūzijos
kietija yra kalta dėL kanclerio
DENTAS
kurs nužudė nušaudamas kanc nešta, kad» prezidentas Hinden Co. fabrikų ir visame mieste parodoj.
i
plano, lenkų vyriausybė nega
Dollfusso nužudymo. Šiandien
lerį Dollfussų, ir Franz Holz- J5urKas ceri?*- Patirta tik tiek, ly palaiko tvarkų. Pašerifiai
li suprasti “savitarpės pagal
gi Vokietija išsigina to visa.
HONOLULU, Havaii salos, weber, kurs vadovavo naciams .
^il<ftrt j?R serga “pavojin- paleisti Streikininkai laikosi
Gagės ežere, netoli Waukebos” reikšmės. Prancūzija no
liepos 30. — Prezidentas Roo užpuolant kanclerio rūmus.
Daugiau žinių apie tai ramiai.
gano, prigėrė viena mergaitė
ri, kad; Pal>altijas remtų /Vo
PLATINKITE "DRAUGĄ”
seveltas vakar išvyko namo
Pranešta, kad abu neišvengs ■ I,p^’ma išgauti.
kietijų, jei pastaru.il prisijung
Streikininkų susirinkime iš ir du jaunuoliai.
karo laivu Houston.
mirties bausmės pakorimu.
tų paktam
Tat^ pat nori,
keltas kaltinimas prieš majo
mš
i
PRIEŠ "MUNSAINĘ*
Vyksta
,
stačiai
į
Portland,
kad, prireikus, sovietų Rusirų ir kitus kelis asmenis dėl
Yra pavojaus, kad Chicagos
ja duotų pagalbų Prancūzijai, Ore. Ten prezidentų pasitiks , Michigan ežere Cbicagos paKrašto vyriausybė pradeda įvykusiųjų kruvinų riaušių. gyvulių skerdyklose gali pasi
CHICAGO TR APYLIN
pasiųsdama savo kariuomenę, jo žmona ir kai kurie kabineto kraščiaia ėmė veikti plėiikai, kampanijų, kacl> visam krašte Reikalaujama, kad tie vyrai reikšti didelis streikas. Ne
O šių kariuomenę Maskva te- J nariai. Ilouston skubiai plau- Sakoma, prieš juos kovos pa išnaikinti “munšainės” gami būtų pašalinti iš užimamų vie rimsta tūkstančiai unistų dar KĖS. — šiandien numatoma
kraščių sargyba.
nimų ir pardavinėjimų.
tų.
bininkų.
giedra; kiek šilčiau.
gali siųsti tik per Pabaltiju. kia.
AUSTRIJA TURI NUOLATI GUBERNATORIUS NENO- VISI SAKO, KAD KOMUNI
NJ VYRIAUSYBES VADĄ ! Ri ŠAUKTI LEGISLATūSTAI AGITATORIAI

LENKAI APGAILI AUSTRIJOS NACIU
NEPASISEKIMUS

DARBDAVIAI PRIEŠ KARO
STOVI

AUDRA ROKIŠKIO
APSKRITY

VENOJE VYKSTA
GEDULAS

PABAIGTAS STREIKAS
PACIFIKO PAKRAŠČIAIS

ANGLIJA NENORI KIŠTIS
1 AUSTRIJOS REIKALUS

JOHNSON ATVYKS Į CHI
CAGOS SKERDYKLAS

NEIŠVENGS MIRTIES
BAUSMĖS

,
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AMERIKOS BALIONtSTAI
VOS IŠSIGELBĖJO
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“DRAUGAS”
IieIna kaadlen, Uakyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Vulatybėae:
tams —. *8.00. Pusei metų — **.50: Trims mėnesiams
13.00: Vienam mėnesiui — 7 6c. Kitose valstybėse
anumerata: Metams — *7.08; Pusei' metų — *4.00.
ĮPU* — .01c.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nerrųitna,
nepruioma tai padaryti Ir ncprialunčtama tam tlka-

racijos centro iždininkais ir pirmininkas. Da*
bar jis yra Lietuvių Darbininkų Sųjungos

r y tr

Antradieni*. liepos 31, 1934
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Lenkų Planai Pasitikrinti Sau

SVEIKINAME!

pirmininkas.

“Darb.” viename savo rašinyje
kun. J. Svagždį tarp kitko rašo:

apie

Vilnių

“Jis ne vien tik talentingas kalbėtojas,
Mes kalbame ir rašome apie ar taip juos imsime, vis viena
mokąs įterpti į drain&t ingos idėjas linksmų savo veikmę Vilniui vaduoti, Į yra ne kas kita, kaip esamoSkelbimai sekančiai dienai priimami iki
juokų
iš žmonių
gyveninio r
paimtų
„---- , ir „jaukių,
----- „---------------------------- , bet lenkai, ypač jų vingrusis ' sios padėties pripažinimas, ki5 vai. popiet.
palyginimų, bet drauge yra ir stambus vi* ■ politikas Bekas, varo smarkių • taip sakant — Vilniaus pavesuomenės veikėjas. \ argiai koks seimas net veikmę to išvadavimo nepri- j dimas Lenkijai, nors sutarty
“DRAUGAS”
ir tolimuose Amerikos miestuose be jo atiie- ]ejgti ir Vilnių Lenkijai galu-' nebūtų nė žodžio apie Vilnių
LITHUANIAN DAILY FIHTCND
karnas, ir ten ima dažniausiai vadovaujamų tinai pasitikrinti. Ta lenkų arba būtų nieko nereiškiąs saPubllshed Daily, Eicept Sunday.
,
SUBOCRIPTIONS: One Tear — 18.00; Sta Months rolę. V esti seimų kun. Švagždžiui taip natų- veikmė šiandien yra ypatingai1 kinys apie Vilniaus bylos lai*3 40; Three Months — *3 00; One Month — 76c.
u rope — One Year — *7.00; 81x Months — *4.00; ralu, kaip žuvei išsimaudyti. Ir jis nesigaili sustiprinta; jai dabar stačiai • kymų atvira
ar neišspręsta,
įpy — ,83c.
nei
laiko,
nei
lėšų,
ųei
sveikatos
tuo
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Advartlains ln ‘DRAUGAS” brlngs best results.
kreipiama visas dėmesys: L# Lenkui ypač didelių vilčių dėįdvertiflng rates on. appUcatlon.
giu
visuomenei
patarnauti^
Dabar
jis
yra
DI
nkijos užsienio politika šian- jo ir deda “trečiojo reicho’’
)RAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
LDS vyriausias vadas — Pirmininkas. Po dien vyriausiai sukasi apie Vokietijai. Jie savo agento Ro
jo vadovybe katalikų darbininkų judesys ati-1 Vilniaus reikąlų, Lenkai su zenbergo pareiškimus laikė
tiko savo vagų — katalikiškųjų akcijų. 1 aip savo Beku yra žūt-būt pasiry- per tikrų pinigų. Jie tikėjosi,
DIENOS KLAUSIMAI
pat ir “Darbininkas” junta jo nuolatinį, sau-'įę priversti Lietuvų baigti Vi kad šiandieniniai “reicho”
>ARIUS, GIRĖNAS IR LIETUVIŲ DIENA gų ir rūpestingų globojimų ir linki gerb. Pir- ' ]nįaus bylų jieiųs pageidauja- vadai bus tokie besmegeniai,
mininkui ilgiausių metų ir nieku nenutrau mu būdu. Kai kurie paskuti- kad jie tikrai netrukus leisis
. nį0 laiko lenkų veikmės reiš per Nemunų atsiimti Klaipė
Mūsų didvyrių Dariaus ir Girėno tragin- kiamo bendradarbiavimo”.
ios mirties metinės sukaktuvės Kaune buMes nuo savęs taip pat linkime kun. J.' kiniai duoda progos manyti, dos ir žygiuos toliau į Lietu-1
labai iškilmingai ir įspūdingai minimos, Švagždžiui ilgiausių metų ir geriausio pasi-'kad lenkai turi sudarę visų vų ir Pabaltijo valstybes “tu
ų karstai buvo atidaryti ir tik per vienų sekimo visuomenės darbuose!
> platų planų pasitikrinti sau ščios Rytų erdvės” užimti. Le
Vilnių. Jų veikmė tam reika- ngvai apsidirbę su Lietuva,
ienų (liepos 17) didvyrius aplankė 30,000
lui eina dviem kryptim: Len Latvija ir Estija, “naciai” ne
menių, kurių daugumos akyse matėsi ašaros.
L.’ VYČIŲ SEIMAS
kijos politikos užsieny ir len išvengiamai atsidurs veidas į
Lietuvių tauta Dariaus ir Girėno drfsioveidų su Sovietų Sųjunga ir
o žygio niekuomet neužmirš. Lietuvoje staL. Vyčių organizacijos seimas šiemet į- kų politikos Lietuvoje.
Savo užsienio politikos krj visas ,ris sakyta’ . 1>abaltijo
oma daugybė paminklų, kurie amžiais pri- vyksta rugpiūčio 7, 8 ir 9 dienomis, New
ains jaunosioms kartoms, kad du lietuviai Yorke. Tai jau bus iš eilės 22 seimas. “Vy- ptimi lenkai sudarė draugin valstybes galės pasigrobti to
Gerb. kun. Ignatius Albavičius, Dievo Apvaizdos pa
įmerikiečiai nugalėjo platųjį Atlantikų ir’ lis”, L. Vyčių laikraštis, gana daug rašo apie gumo sutartis su Vokietija, kiu pat būdu, kaip Japonija
rap. klebonas, A. L. R. K. Federacijos centro valdybos
pasigrobė Mandžiūrijų, o to
itlikę tų žygį, savo galvas paguldė.
narys, dienraščio “Draugo” bendrovės pirmininkas, šia
tų įvykį. Reiktų, kad visa mūsų visuomenė Sovietų Sųjunga, Latvija ir
I
Kaip mes, amerikiečiai turime branginti labiau susidomėtų šia organizacija, nes skait Estija, sudarydami apie Lie liau galės laikinai arba susto
ndien niini savo vardo dienų. Ta proga sveikiname gerb.
ti
ties
Sovietų
Sųjungos
siena,
veikėjų, palinkėdami sveikatos ir daug laimingų metelių!
lariaus ir Girėno atmintį, jei Lietuvoje jų menys rodo, kad ji nebeauga, bet eina ma tuvų nedraugingų, arba bent
savo
laimėjimams
sutvirtinti,
ivgis taip aukštai yra įvertinamas! Juk jie- žyn. Rodos, taip neturėtų būti. Seimas turė abuojų, valstybių žiedų, nė
pos valstybes Amerikai sko
lu mūsų tarpe užaugę, čia rengėsi savo pa- tų išrišti klausimų, dėl ko taip yra! Ar L. viena grandis kurio negalėtų 'arba traukti ir P" » i Mask' I dėkas” paliktų jų tris kartus
atgauti Vilnių. v*- destls> ka,P lels aPllnk5’-' padidėjusių ir virtusia did las mokėti, ir šiosios bus pri
zojingon kelionėn, mes savo centais jų žygį Vyčių vadovybė šlubuoja, ar mūsų organi- mums padėtii atgauti
Vilnių
bės. Lenkija, turėdama drau-Į žiausia Europos valstybe, ku verstas paspausti Vokietijų ir
ėmėme.
zuotųsis jaunimas per mažų visuomenės pa Visaip kiršindami vokiečius
ri visai neturėtų reikalo skai- net gal panaudoti prieš jų saBūtų didžiausia Amerikos lietuviams gė ramų turi?
prieš mus, išnaudodami jų ap- gingunio sutartį su Vokietija,,
tytis su Prancūzija ir Italija, nkcijas. Nacių “nusikreipila, jei nepastatytumėm bent vienų tinkamų
Jau laikas visus nesusipratimus ir asme jakimų dėl Klaipėdos srities ’ Pasilikt« nei‘rali- l*1"1"?”1' ir galėtų joms diktuoti* savo mas” į Austrijos pusę,< kitų
parduodama abiem kariaujanpaminklų savo didvyriams pagerbti.
niškumus mesti į šalį ir griebtis iš visų pajė ir baugindami ,mus “jojimo į
buvusių Senosios Vokietijos
čiom pusėm savo prekes, kol j valių.
Dariaus - Girėno paminklo fondo komi gų organizuoti ir palaikyti jaunimo organi- Rytus” pavojais per savo a,v
.
•
valdžioje svetimų žemių ir pa
, . J
tetas jau turi surinkęs netoli $6,000. Bet reiks zacijas. Jei jaunimų paliksime palaidų, jo gentų “nacių” Rozenbergų, ti vokiečiai rastų sau kur nors* is nacių politikų veikimo raginimas
visų vokiečių kolo
apie Maskvą, Volgą ar Uralą šiemet Londone, Paryžiuje ir
dar tiek, kad paminklo statymo darbų būtų neauklėsime ir prie tautiškų darbų nepritrau-j kėjosi štai įvarys Lietuvų
tokius pat kapus, kokius ka Romoje ir iš jų Mandžiūrijos nijij aktingiau veikti Vokieti
galima pradėti.
ksime, lietuviškojo veikimo pagrindu^ šjame jai paruoštus spąstus Lietuvos
jos naudai, taip pat nedavė
• .
Lenkijos taikpp. sutarties, afc- daise ten ęi$0( Napoleonas. pripažinimo “nepriklausoma jokių gterų vaisių. Tokiomis a
Dėl to, būsimame sekmadienyje, rugpiū , krašte statome ant smėlio.
visų santykių ijr Pabaltijo Są Tuomet Lenkija su savo su valstybe” matyt, kad jie rim-Įaplinkybėmis Vokietijai neten
čio 5 d., Harkni aerodrome, visų Chicagos
taupytam jėgom šoktų ant vo tai buvo galvoję apie tokį žy ,
_
Mūsų socialistai labai drųsiai rašo ir ga jungos pavidalu. Lenkai, pa
patriotiškųjų draugijų sudarytas komitetas
. , . , ..
, ,.
ika ne galvoti bent tuo tarpu
kiečių,
“
išvaduotų
”
iš
jų
Pa

gi, kuris turėjo galutinai pra-' ; , .
A
.
rengia Lietuvių Dienų, kurios visas pelnas rsiai kalba apie demokratijų, tačiau patys lyginti, lengvai pasiekę susi
* j x- ir i • x-- • •- i xx- ' apie lenkų agento Rozenbergo
baltijį
ir
jį
sau
pasiliktų,
už

žudyti Vokietijų ir įsaukstinu- ••
• t> ♦ „
skiriamas Dariaus - Girėno paminklo staty demokratinių principų praktikon nevykdo. tarimo su Vokietija, vėliau su
paskelbtų “jojimų į Rytus’
imtų
Rytų
Prūsus
ir
tiek
pa

ti
Lenkijų
į
“
pirmutines
Eu

mui Cbicagoje. Chicagos ir apylinkių visuo Pastaraisiais laikais lietuvių visuomenės gy Sovietų Sųjuųgų ir pareiškę
čios Vokietijos teritorijos, kiek ropos valstybes”. Dar prieš Rumunijos ir Čekoslovakijos
nepaprasto
‘
‘
draugiško
’
’
vei

venime
keli
socialistėliai
užsimanė
būti
dik

menė turėtų gausingai atvykti į Lietuvių Diejiems būtų reikalinga, kad Le Hitlerio pasimatymų su Muso susitaikymas su Sovietų Sąju
kimo
Latvijoje
ir
Estijoje,
ti

tatoriais
ir
visai
nebenori
skaitytis
su
mūsų
nų ir paremti gražų, patrijotingų darbų.
nkijos ir jos atimtų iš Vokie linį rimtai galima buvo tikėti, nga ir jų visų pabrėžimas sa
Reikia tikėtis, kad būsimam sekmadieny draugijomis ir organizacijomis. Jiems, matyt, kėjosi, kad jių yra jau visai
tijos žemių saugumas būtų il kad toks žygis įvyks. Bet šia vo draugingumo Bartu ir Pra
įvykstančioji Lietuvių Diena žymiai paaugins patinka bolševikų, fašistų ir nacių kelias. netoli tikslo. Jų žmonės Lietu
gam patikrintas. Rytuose, Ru ndien būvis yra staiga visai ncūzijai kiekvienų Vokietijos
Jei jau subolševikėjote, ar sufašistėjote, kam voje ir kitur džiūgaudami tvi
Dariaus ir Girėno paminklo fondų.
sijoje, Lenkija galėtų, paga pasikeitęs. Aštrus Amerikos pajudėjimų ta kryptimi gali
gi bekalbėti apie demokratijų, kurios dėsnius rtino visais pašaliais, kad
liau,
įvykdyti savo malonų sa- karo skolų išreikalavimo iš padaryti fatalingu Vokietijai,
“
Lietuvos
visos
kortos
esan

*
jūs,
ponai
socialistai,
kasdien
imate
laužyti.
PAGERBĖ ŽYMŲ VEIKĖJĄ
ir tuo būdu bendrai neleidžia
•
•
•
čios muštos” ir dabar turi, e- pnų “išvaduoti Ukrainą iš Europos valstybių klausimas jai bent artimu laiku vykdyti
Moskovijos nagų” ir susieti privertė didžiąsias Europos
Vokietijos nacių siautimas gali užtraukti sų,®būti aišku, kad Lietuvai
“Darbininkas” gražiai paminėjo kun.
jų su savim “linijos saitais”. valstybes griežtai pareikalau savo žygį į Rytus. Tatai, ro
.fono Švagždžio klebimavimo 15 metų sukaktį didžiausių pasauliui nelaimę — naujų karų kitokios išeities nesu, kaip Tokiu būdu Lietuva, Rytų
ti tų skolų iš Vokietijoj o dos, pradedama suprasti ir Be
Šv. Roko parap. Montello. Mass. Kun. J. Europoje. Jei tai įvyktų, Vokietija susilauk tik paprašyti Lenkijos norma
Prūsai, Gudija ir Ukraina bū- Vokietija šiandien mokėti ne rlyne. Ten labai įsivyravo peŠvagždvs mūsų visuomenei yra gerai žino tų didesnės bausmes negu po Pasaulinio Ka lių santykių! O normalūs santvkiai, jų nuomone, ar šiaip'tų Lenkijos užimtos ir “tižia gali. Spaudžiant toliau Euro(Tęsinys 3 pusi.)
mas kaip veikėjas, buvęs A. L. R. K. Fede- ro.
paito lenkių.

Kedaktorfus priima — nuo 11:00 iki 1>:00 vai.

Carl J. Mull&ly, S. J.

Daroliaus Užstatytas Kilpos
Jam Padam Kliuvo
Sulietuvino A. P. Šaudys

Tėvas Robertas yra keistas žmogus.
Jis į Brownstonų atvažiavo prieš trisde*
Šinitis metų. Jo atvažiavimas buvo labai
įspūdingas ir reikšmingas Šv. Marijos pa
rapijiečiams. Brownstone tais laikais bu
vo sunku katalikams gyventi, todėl ma
loniam ir geram klebonui Tėvui Pilypui
buvo uždėta didelė našta vesti Sv. Mari
jos parapijų. Būdamas silpnos sveikatos,
negalėdamas tos naštos panešti, prašė vy
skupo, kad jį nukeltų į kitų vietų. Kuni
gas Pilypas buvo paskirtas kapelionu ar
timoms ligoninėms. Jo vietų užėmė Tėvas
Robertas. • w•
,r
Visas katalikams sunkumas prasidė
jo nno

Edvanlo Daroliaus,

redaktorio

Brownstono laikraščio. Mat, jis vedė grie
žtų kovų prieš Katalikų

Bažnyčių, savo

sehriių ragino vesti kovų prieš visa tai,

kas buvo katalikiška ir dora. Mokyklos
mokytojos buvo paskirtos neteisėtai, tat l
katalikų vaikai buvo verčiami klausyti
nekatalikiškų kalbų, visokių melagingų ir
įžeidžiančių pajuokimų. Kelis kartus Tė
vas Pilyjias protestavo Daroliui ir Moky
klų Valdybai dėl tų kalbų, bet visa tai
buvo veltui. Jie dar pasijuokė ir kvailiu
jį palaikė. Tai buvo viena priežasčių Tė
vo Pilypo rezignavimo ir prašymo vys
kupo jo vieton paskirti vikresnį kunigų,
kad galėtų veikti prieš bedievių grupę.
Šv. Marijos zakristijonas, senas Mar
tinas Kelis, sakė, kad vyskupas juokėsi,
kada paskyrė Tėvų Robertų klebonu Brownstono parapijon.
— Žinokite, kad vyskupas nėra kvaijei Tėvų Robertų paskyrė Tėvo Pi
lypo vieton, — juokdamos sakė Kelis. —
Sakoma, kad vyskupas labai džiaugėsi,
kada jiainatė Tėvų Robertų vykstant į
Brounstonų. Tikėk man, broleli ir sesele,
Tėvas Robertas buvo visai savotiško liū
lio kunigas: šešių pėdų ir keturių colių
aukščio; muskuluotas, kaip medžiakirtya;
akys keistos, tiesiog smeigiančios, bet ty
lios ir gilios; jo šypsena taip pat nepa

rdu Darolis! xAš atėjau pranešti tau, kad joms išaiškino, kad laikraščio gyvavimas
artinasi tau ir tavo draugams galas. Čia remiasi ant dviejų dalykų: cirkuliacijos
dabar su jumis žaidžia ne geros širdies ir skelbimų. Vadinasi, atimk cirkulacijų
Tėvas Pilypas. Aš pavartosiu du būdus ir skelbimus, kas liekai Tėvas Robertas
jumis išsikraustyti iš šito miesto: pirmas atsargiai ir išmintingai elgėsi. Du žymūs
— subankrutysiu jūsų korporacijų, o ki advokatai sėdėjo greta jo. Tėvas su sa
vim turėjo- kopijas visų, kurie skelbėsi
— Už dienos po Tėvo Roberto atva tas — pavartosiu kūno jėgas. Darolis nu
žiavimo kvailys Darolis parašė šmeižian sigando. Aš pirmiausia pavartosiu pirmų laikraštyje; perskaitė jų vardus ir įsakė
mums užsirašyti. Visos mes pasižadėjome
tį straipsnf. Aš mačiau, kaip Tėvelis tų būdų ir, jeigu jis negelbės, tai antras pa
nepirkti Brounstono laikraščio ir nerem
straipsnį perskaitė. Nusišypsojo, paėmė gelbės. Laba dien.
ti nei vieno biznierio, kuris skelbiasi ta
piešelį ir kaž kų parašė ant popieros.
Darolis ištiktųjų buvo bailys. Griež
me laikraštyje.
— Gaišina laikų, pamaniau sau, jei tas Tėvo Roberto nusistatymas jį nugąs
— Kalbėjausi su Freeporto žurnalo
dino.
gu jis mano, kad DaroliR atsakys į jo raš
redaktorium ir jis pažadėjo spausdinti
— • Jeigu čia bus kova, tai ji bus Bro\wistono žinias, — sakė Tėvas Rober
tų. Bet tai'nebuvo atsakymas Daroliui,
dvipusė,
— pamanė sau.. Kitas kunigo tas. — Šiandien popiet atsiųs penkis šim
tik taisomas dinamitas sprogimui. Buvo
rengiama oksplozijal, kuri artimoj ateity būdas tuoj jam paaiškėjo ir tos pastabos tus egzempliorių. Katalikų vaikai parda
Darolį ir jo draugus į trupinėlius sudau nebuvo galima niekais praleisti. Bet vis vinės laikraščius. Kiekvienas iš jūsų už
tiek, Darolis, vis Darolis, maža jam reiš
žė.
siprenumeruokite Freeporto žurnalų, o
kia tokie žmonės, kaip Tėvas Robertas.
Broivnstono laikraštį meskit į šalį. Savo
Kaip visa tai įvyko ir kaip Darolis su
Tų pačių dienų popiet, Tėvas Rober draugams irgi praneškite ir paraginkite
savo kompanija buvo suklupdyti, aš su
žinojau iš senesniųfų, kurie padėjo Tė tas sušaukė Moterų Ajuistalystės draugi sekti jūsų pavyzdį. Nn^iųsime komitetų į
vui RobertuĮ sugriebti tų bodievių drau jos susirinkimų parap. salėn. Po susirin- kiekvienų krautuvę, kurios vardų turime
kimb visos išsiskirstė į namus linksmos užsirašę, ir pranešime joms, kad jos re
giją
Perskaitęs- Darolio straipsnį Brown- ir įtenkintos. Laikas atėjo dinamito spro mia šį bedievių lizdų ir kad mes laikome
jas labiau prasikaltusias negu kvailys Da
stono laikraštyje, Tėvas Robertas nekvie gimui.
stas nuvyko į redakcijų.
Vilsonienė, gera ir veikli moteris pa rolis.
(Daugiau bus}
— Tni tu tas apgavikas, mulkis, va pasakojo mau apie susirinkimų. Tėvas

prasta. Dnrolis draug su savo kompanija
pasityčiojo iš jo, ir visi pamatę jį kone
tetiko iš juoko. Bet jų džiaugsmas ir juo
kas jau nebuvo kaip vyskupo, nes jie ne
žinojo to, kų vyskupas žinojo, būtent ko
kių pirtį jiems rengia Tėvas Robertas.
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Gazolinu valomi automobi
liai blukina jų pališių. Geriau
mių. Net po tokio “karo” jie siai automobilių valyti tyru
Žiemą Lietuvos kariuomenė ir šiuos barakus, dabina, kaip
Žmogaus žvėriškumo
j bandyti. Tuo tarpu jis sutriu-1
(Tęsinys iš 2 pusi.)
traukia linksmi, žvalūs ir e- i vandeniu ir muilu.
atlieka
daugiausiai
kareivinių
kas
išmano.
<< apotesė t f
škino vienam nelaimingam simistinė nuotaika. Paskutinė rajonuose paprastus mokojfnuo Kai miestų gyventojai dar nergingi.
Heidelberg pilies (Vokieti
šachto kalba apie Vokietijos
Gal neviena močiutė apslvesius
pratimus.
Tačiau
vasaros
nori
iš
ankstaus
ryto
pamiego-'
Neperseniai Anglijos bude makaulę.
joj) rūsy yra buvus didžiąanegalėjimą mokėti karo skolų
lis Rukrikus nuo šiurpulingo ' Kitą kartą Pankratovas bu yra naujas būdas padaryti metu, pradedant birželio pir ti, poligono kariai jau dirba, rk««, paina/iusi poligone dul-.^
Joj
amato jo nervams, norėda vo pašauktas iš teatro, kur spaudimo Europos didvalsty- momis dienomis, Lietuvos ka pluša, energingai ruošiasi ir kėmis aplipusį, arba lietaus galėjo tilpti 49,000 galionų vy
mas pasidaryti gali}, užsinė buvo nuėjęs su savo drauge. bėms, kad jos arba duotų ^sa reivėliai visai vasarai persi mokosi tėvynę nuo priešų gi permerktus savo sūnelius. Ta no.
rė sau ant kaklo tę pačią kil Kitam akte jis vėl su ja susi vo sutikimą vokiečiams žy- kelia iš savo kareivinių į ka nti. Dažnai jie negali ilgiau čiau paklausti, ar jiem sunku,
pą, kurią tiek kartų buvo nė- tiko, persigėręs — buvo nu-i giuoti į Rytus, arba grąžintų riuomenės poligoną, esantį ne pamiegoti, kaip 3 valandas. ar vargas! Karys atsakys,
ręs kitiems. Žinomas prancū galabijęs tris žmones.
buvusias Vokietijos kolonijas itoli K““"0' ®a
«rT(,nB »‘ Visas kitas laikas paskirtas kad jam ruoštis tėvynę ginti
Taigi budelis tuo pačiu me užjariuose. Tačiau vargu banlP1' 3 m^Rius ir Hmokrta i- karo pratimams ir kitokiems yra tik džiaugsmas ir šventa
zų rašytojas, J. Kessel, nu
pareiga. Užtat močiutės džiau
manevrams.
piešia viename Paryžiaus die tu 'eidavo savo pareigas, li ir šis žaismas duos pageidau vairiausių karo manevrų.
PINIGAI
Anksčiau Lietuvos kareiviai
nraštyje paveikslą kito bude nksmindavosi ir kraudavo tu jamų rezultatų. Tokiu būdu,
Poligono laukas išraižytas giasi, kai jų sūneliai vakarais
poligone užtraukia šaunią lie
lio, apie kurį jam papasako rtą.
taip sumaniai sugalvotas, len poligone gyvendavo tam tik ryšių telęfonais, išmargintas
tuvišką
dainą, skrodžiančią o- KOMERGINES PASK<>LAS
jo jo bičiuliai rusų emigran Jis puikiai gyveno, daug kų užsienio politikos srityje rose palapinėse. Tai būdavo pačių kareivių išraustais apka
. DPODAME ĮSTAIGOMS
tai, turėję progos politiniuo gėrė ir valgė tuo metu, kada planas atrodo žlūgsta ir grei labai gražus ir įspūdingas pa sais. Čia visi dirba, visi kru- šiančius šilosėdų miškus ir at
se Rusijos kalėjimuose labai jš bado išdžiūvusios ar suti čiausia neprieis iki įvykimo 1 a pi nių miestas, kuris nevie- Įa £įa ngra suprantamas po simušančią Neries pakrantėse, lt IMIANTIES JŲ REKORDl
j0 niekas nežino ir nelau- Aplinkihių kaimų žmonės nu
nusios šmėklos slankiodavo Tai pradedama suprasti Var- nam jį mačiusiam teikdavo
gerai jį pažinti.
HALSTED EKGHANGE
Pankratovas,
raudonasis gatvėmis. Baisiai lošdavo ko- §uvoje jr ten Aiomis dienomis neatsigėrėtino grožio. Dažnai Į k,a Ųja įvairūs karo pabūk- tyla, miškai nurimsta, kai
artilerija, kavalerija, čia tuvos kareiviai dainuoja...
budelis, neturėjo nei jokių rtomis. Savo pajamas susi- yra ]aĮ)aį pesimistinė nuotat- tų palapinių rajonai būdavo
skrupulų, jokio sąžinės grau gaudydavo ne tiek iš algos j{a p dėkas, užsiangažavęs išmarginami įvairiausia karei įvairiausios susisiekimo prie
Lietuvos kariuomenės poli SiabMI St. Ir 19th
vių
meniška
kūryba,
pristato

monės, čia ryšių tinklas. Tik- gonas apima apie 100 kvadražimo. Tai kruvinos epochos (kuri buvo nemaža), kiek iš t tokiais plačiais planais “dziaKam FRUKRAL
1NSMANCB KOKIOM A CIJOS
ma
paminklėlių,
klombų,
teraras
karo
vaizdas
gaunasi,
kai
tinių
kilometrų.
Anksčiau
tas
pažymys, epochos, kada žmo savo aukų palikimo.
dėkui”, jaučiasi nelabai gerai'
Ir viskas
bnT.° išgirsti, manevruojant, susi- žemės plotas priklausė Ruklos
Savo aukas, kad nesuteptų ir veikiausia turės netrukus s» ir
gaus žvėriškumas pasiekė padaroma
tik
iš
molio,
smėlio,
šaudančius žvalgus, kai pama- dvarui ir gretimiems kaimams.
krauju rūbų, prieš sušaudant pasitraukti.
roksizmo.
NE NUSIMINKITE
vejos,
akmenėlių
ir
pušų
šakej
tai ginimo ar puolimo pozici- Tačiau Lietuvos valdžia tas
Kada Pankratovas, buvęs visuomet nurengdavo. Visi
Jūs
galite
gauti pas savo valstlnfhką
Kiek didesnių vilčių šiuo lių.
I jų rajonuose skraidančius lė- Į žemes nupirko ir pavedė va tam tikrą TONIKĄ, kuris per Ilgą
puskarininku, įstojo į ypatin brangūs daiktai — laikrod
laiką buvo vieno (žymaus Gydytojaus
metu deda lenkai savo politi
preskripcija. Tai yra tikrai gera nau
Nors gražūs būdavo tie pa- ktuvus, šen ten mėtančias bo- saros karo pratimams.
gąsias Čekos dalis vietoje šil žiai, grandinėlės — net ir tie,
jiena dėl vyrų — tik reikalaukite
kos veikmei Lietuvoje. Dar lapinių miestai, tačiau jose mbas ir krintančius artileri
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Nepaprastas ‘sąžinižkumas’’
Retą vakarą, kai neturėda
vo darbo ir kur nors savo rei
kalais išeidavo, visuomet, ‘dėl
viso ko’, nurodydavo tiksliai
vietą, kur jj būtų galima ra- Į
sti.
Toks atsargumas nebūdavo
nereikalingas. Vieną kartą,
kai jis buvo nuėjęs bandyti
naujų batų, komisaras jo nu
ėjo ieškoti pas kurpių. Pan
kratovas nusitraukė batą, ku,rį jau buvę apsiavęs, nuėjo Į
į kalėjimą ir vėl grįžo batų
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Koks iš tikro buvo didysis giau negu E. M. Reniarųue’o dų, Antrasis padidintas leidi Giesmynas. Paruošė kun. J.
, tų nupirktas, tai anglai galės 1904 metais. Dar ir dabar miej atšaukti susitarimų, klausimų • stelio kapuose tebėra kryžius karas f Tai geriausiai žino tojknygose. Tar iau Skenlono a mas. Vyskupas Kaz. Paltaro Tilvytis, M. I. C. Pusi. 496;
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Namų Tel. PROapect 1980
30 nuoš. visų įvežamų anglių vo.
Valandos 1—S lr 7—8 vak. r
ti su visu savo reljefišku bai ir Komentorių pridėjo vysku
sumu. Mūšis po mūšio, žygis pas Juozapas Skvireckas, plo Seredomis lr Nedėllomia pagal sutart] Tel. BOULevard 7042
REZIDENCIJA
po žygio, ataka po atakos ei nais popieriniais aptaisais kai
6631 S. California Avė.
Liepos 9 dienų Lietuvos mi- na vaizdų vaizdais per visus1 na $3.00.
DENTI8TAS
nisterių kabinetas paskelbė a knygos puslapius. Juos turime
Telefonas REPubllc 7868
4645 So. Ashland Avė.
mnestijos įstatymų, pagal ku laikyti daugiau vaizdais, o ne LIETUVIAI DAKTARAI:
arti 47th Street
Ofiso: Tel. LAFsyette 4017
rį šių metų birželio 7 dienos pasakojimais, nes juos į vie
Vai.: nuo 9 iki 9 vakare
Rea.: Tel. HEMloek 6286
8eredoj pagal sutart]
XeL LATayette 8057
Lietuvoje buvusių įvykių kai nų nenutrūkstamų grandinę ju
tininkams duodama amnesti ngia ne fabula, o tik vieno ir
GYDYTOJAS lr CHIRUROAS
ja. Mat, įvykių dalyviams — to paties asmens pergyvenimai
4142 ARCHER AVĖ.
GYDYTOJAS
tr
CHIRURGAS
karininkams buvo pažadėta, ir tų pergyvenimų psichologi
Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak.
X
—
SPINDULIAI
dienos Į LIETUVĄ
kad jie nebus baudžianti pa niai motyvai. įtors vaizduoja
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69th HL Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
3051
West
43rd
Btr.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak.
2515 WEST 69th ST.
" Aukščiau rodomais Greitaisiais Garlaiviais
gal karo statutus, jeigu grą ma karo pabaiga, tačiau karo (Prie Archer Avo. netoli Kedsle) Seredomis
ir Nedėliomis pagal sutart]
Of.
ir
Res. Tel. HEMloek 6141
Ekspresiniai traukiniai prie pat laivų Bremen ir
nuo l Iki I vai. vakare
žius į kareivines išvestas į ga baisybės dar nėra nei kiek Valandos:
Seredomis
lr
nedėliomis
Europa Bremerhavene užtikrina patogių kelionę
sutarti
Valandos:
tves kariuomenės dalis. Kada mažesnės, kaip pirmesniais ka
į Kaunu.
- 4 popiet; nno 6.8 vakarais
ngi karininkai šių sųlygų tuo ro metais. Gal būt tos baisy
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Taipgi reguliariai At
jau įvykdė, tai jie ir neati bės dar didesnės, nes karo te
Art>a keliaukite populiariai*
4157 ARCHER AVENUE Office Tel. Wentworth 8980
plaukimai gerai žino
mais kabininials gar
duoti karo teismui, bet amne chnika į pabaigų išaugo į dar
Tel. VIRglnla 0036
bjkspreatulals Garlaiviai*:
laiviais.
Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 p. m.
DENTISTAS
Res. Tel. Hyde Park 8994
didesnę naikinančią jėgą. Du
stuoti.
Nedėliomis pagal sutart]
4204
ARCHER
AVĖ.
COLUMBUS
Bet kadangi kariuomenės da jiniai sviediniai, automatiški
corner Sacramento
Tel. Ofiso BOULevard 5912 -14
DEUTSCHLAND
Patogus geležinkellai's
lys buvo išvestos į gatvę ap šautuvai, įvairiausi kulkosvai Vai.: nno 9 v. ryto iki 8 v. vak. Rez. VICtory 2343
BURifltekim&s Iš Bre
MOTERŲ IR VAIKŲ UOU
meno ir Hamburgo
gaulingu būdu ir tuo buvo džiai, tankai, galinga artileri
HAMBURG
8PECIALIST®
skaudžiai nusižengta kariška) ja, aviacija ir kitos moderniš Phone Hemlock 2061
6900
SOUTH
HALSTED ST.
NEVZ YORK
Ofiso vai. nuo 1-9; nuo 4:10-1:80
drausmei, tai įvykių kaltinin kiausios priemonės išėjo į fro
Informacijų klauski
Y»*1WI L tiiėjdodugi t :eoptrer«A
756 W. 35th Street
te pas vietinį agentu
kai karo vadovybės sprendi ntą gyvybių žudyti. Visi žmo
ALBERT
BALLIN
■
VUU.ąMyi
arba
DENTISTAS
mu nubausti tokiomis bausmė gaus proto ir rankų valdomi
ĮVAIRŪS DAKTARAI:
6558
So.
Western Avenue
mis:
šių žudymo pabūklų veiksmai
HAMBURG-AMERICAN LINE
Valandos: 9 A. M. iki 8 P. M.
22 karininkams atimti laips labai gyvai pagauti šioje karo
Nedėliomis pagal sutartį
Ofiso Tel. CAI/umet 6698
NORTH GERMAN LLOYD
niai, jie paleisti į atsargą it apysakoje. Žmogaus gyvybė
Rea Tel. DREsel 9191
BES 57 BROADWAY, NEVY YORK seeees
pažeminti į eilinius; 46 kari šiame pragare priklauso ak
OFISAS
ninkai paleisti į atsargų, o 32 lam likimui ar Dievo Apvaiz
4729 So. Ashland Avė.
karininkai buvę savo vadų su dai. Kulkų, sviedinių ir ske
2 lubds
Rusas Gydytojas lr .Chirurgas
CHICAGO. ILL.
klaidinti, nebaudžiami.
veldrų lietuje ir nuodingų du
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ir
OFISO VALANDOS:
vizų chroniškų ligų
Buvęs Lietuvos geneYalinic jų debesyse išlikti sveikam yNuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4
DR. VAITUSH, OPT.
vai. po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vaL
Ofisas 3102 So. Halsted St
štabo viršininkas gen. Kubi ra tiesiog stebuklas. Nyksta
LIETUVIS
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 19
Kampas liet Street
OPTOMETRICALLY AKJŲ
liūnas, buvęs aviacijos viršini būriai, kuopos, batalijonai, di
valandai diena.
SPECIALISTAS
Valandos: 2—t popiet, 7—9 vaL vak.
Tiesa, lieka jų vardai, Palengvins aklų Įtempimą, kuris
nkas pulk. NarakaR ir buvęs vizijos.
Nedėliomis lr iventadlenlafs lt—19
Tef.efooas MIDvray 9880
, . .
.
y.
,
...
Priežastimi
galvos skaudėjimo,
liet
žmonių
tų
nacių
lieka
tiki
svaigimo
akių
aptemimo,
nervuotugusarų pulko vadas pulk. Ba . . .
T» ,
vt
t
1 mo- skaudamų aklų karžtj, atitaiso
trumparegyste lr toliregystę- Priren
čkus traukiami teisman už tai, keletas, ls VlK08 N apo kuopos, I gta
teisingai akinius. Visuose atsiū
Office Phona
Ree. Phone
OR,
kiek jis atsimena, po 6 mėne ki muose egzaminavimas daromas eu KNGtevvood
kad būdami tokiose
aukštose
TRiangle 0044
6641
*
o
elektra, parodančia mailaualaa klai
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Speciaiė atyda atkreiptame
]
pareigose rodė neveiklumą sn sių teliko bene tik dešimt žino das.
// z Z ; / / /z Z /
mokyklos valkus. Kreivos akys atl4631
80. ASHLAND AV®.
taiaomoa Valandoa nuo 10 iki 4 v.
bloga valia įvykių metu. Tsb. nių.

KOKS BUVO KARAS

ANGLIJOS
PREKYBOS SUTARTIS j
PASIRAŠYTA

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. P. Z. ZALATORIS

OR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. G. WINSKUNAS

pi KAIP WLSUD»IS KRIKŠTUO LIETUVI

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. G. I. BLOŽIS

DR. J.J.KOWARSKAS

nrt.ut.ni

SKAITYTOJAMS
ŽINOTINA

i s.

DR. STRIKOL’IS

DR. S. BIEŽIS

AMNESTIJA SUKILIMO
DALYVIAMS LIETUVOJE

DR. G. Z. VEZEL’IS

DR. A. RAČKUS

, DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. J. RUSSELL

"7

DR. T. DUNDULIS

OR. A. P. GURSKIS

DR. SUSANA A. SLAKIS

DR. A. J. BERTASH

DR. JOSEPH KELLA

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. A. ROTH

MAURO KAHN

Padarytas

Iš

rinkt fn ii,

ir šaknelių, suplaktas į
kiaušinių, alyvos, ukauso
grietinės tirštumą išskirti
nu

Kraft

bftdo.

Mlracle Wblp

Visas veiksnias vyksta fro
SKAITYKITE IR PLATIN I , nte. Per visus
i 6 mėnesius paBITE “DRAUGI"

šakotojas niekada nebuvo iš-

Nedėlfoj nuo 10 Iki 13. Daugely at
sitikimų akys alitaiaomne be akinių.
Kaino’. pigiau kaip pirmiau.

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4712 SO. ASHLAND AVĖ.

7850 So. Halsted Street

Phone Boulevard 7589

ROOM 210

Tau >-< u l’l m. vakare

Tei. YARde 0994
Imi Tel. PLAsa 9408

*
Valandos:
Nuo 14-12 v. ryto: 2-9 Ir 7-1 v. o.
MedAMiaataUo ux lt ik] U ftg|

liepos

Antradienis,

31,

1934

RAUGAS

«w rf-T'<****>• z<

REKOLEKCIJOS ŠV. JUR PORCINKUUy ATLAIDAI
GIO BAŽNYČIOJE
Nuo trečiadienio, rugpiūčio
1 d. 12 vai. dienų, iki ketvir
Bridgeport. — Šv. Jurgio tadienio, rugp. 2 d., 12 vai.
bažnyčioje trijų dienų rekole vakaro, gulima įgyti Porcinkukcijos prieš Porcinkulio atlai Ho atlaidus Šv. P. M. Gimimo
dus, kurie įvyks ketvirtadienį. bažnyčioj, Marųuette Park.
Rekolekcijas veda kun. Silvi Tėvas Vilius, pasijonistas, per
jus, pasijonistas, ir kun. Al- šiuos atlaidus sakys pamoks
fonsus, pranciškonas. Pamoks lus. Visi lietuviai katalikai
lai sakomi rytais 5:30 ir 8 va-.kviečiami pasinaudoti šiomis
landomis, o vakarais 7:30 v. Dievo malonėmis ir įsigyti vi
Išpažinčių klausoma kas rytas suotinus atlaidus kiek kartų
ir vakaras. Kviečiami visi pa atlankys aukščiau minėtų ba
sinaudoti ypatinga proga ir žnyčių.
pelnyti visuotinus atlaidus PoPlačiau apie šiuos atlaidų-,
rcinkulio dienoje.
paaiškins misijonierius trečia
dienio vakare per pamokslų. |
Rap.

PORCIMKULiy ATLAIDAI
ROSELANDE

VYČIAI PASIKEPINO

1

AlA

JUOZEFA

CHERNIEN*

(Pu tėvais žilvitis)
ONA

BUIVIDIENĖ

ANTANAS

Mirė liepos 28 d., 1034 m. 10 vul. vakaru, sulaukus
50 metų amžiaus. Kilo iš Vilkaviškio apskričio, Barti
ninkų parap., Ožkabalių kaimo. Amerikoje išgyveno
21 metus.
»
Paliko dideliame nuliūdime vyrų Stanislovų, dvi
dukteris Onų ir Zofijų, du sūnus Antanų ir Stanislo
vų, seserį Barborų Kasparienę ir brolį Vincų Palinlį.
Kūnas pašarvotas 718 West ISth St. Laidotuvės
įvyks trečiadienį, rugpiūčio 1 d., iš namų 8:30 vai.
bus atlydėta į Dievo Apvaizdos parapijos bažnyčių,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų.
Po pamaldų bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir pažystarnus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Sūnai, Sesuo ir Brolis.
Laidotuvėms patarnauja graborius S. M. Skudas.

Mirė liepos 2 9 d., 1934 iu. 4:10
vai. vakaro, sulaukus 45 metu
u-i£i'dua. Kilo U Panevėžio ap
skričio,
Naujamiesčio parap.,

ZAPOLSKIS

Mirė liepos 30 d., 1934 m. 2 vai. ryto, sulaukęs 38
metų amžiaus. A. a. Antanas gimė Chicago, 111.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Mvkolinų po tė
vais Žaltauskaitė, dukterį Dorothy ir sūnų Thomas,
motinų Daratų ir brolį Vincentų ir gimines.
Kūnas jiašarvotas 4421 So. Marshfield Ave. Ijaidotuvės įvyks ketvirtadienį, rugpiūčio 2 d., iš namų 8
vai. bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčių,
kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų.
Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
•
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges
ir pažystanius-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Duktė, Sūnus, Motina, Brolis ir
Giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius J. F. Eudeikis.
Telefonas YARds 1741.

Telefonas MONroe 3377.-

Visų Šventųjų bažnyčioj ru West Side. — Praėjusį sek
gpiūčio 2 d. bus iškilmingi, su madienį L. Vyčių 24 kp. buvo
“DRAUGAS”
išstatytu Šv. Sakramentu por- suruošus išvažiavimų į Sand automobilio, guli Englewoo<l mp. darbuotę. Sveikino ir kun.
Mačiulionis, L. Šimutis ir S.
cinkulio atlaidai. Šv. Mišios Dunnes, Ind. Diena pasitaikė ligoninėj.
Pieža.
atlaidų dienoje bus laikomos
Katalikiškas!
šilta. Visi grįžo namo pusėti And. Miliauskas sugrįžo iš
Ant
galo
prabilo
pats
komp.
6, 7, 8 ir suma 9 vai. Po su nai apkepinti.
Lietuviškas!
ligoninės 2320 W. 23rd pi.
Pocius, kuris širdingai dėkojo
mos bus pamokslas. Vakare
Patriotiškas!
Į išvažiavimų buvo atsilan Dom. Petraitienė, 2744 W.
7:30 bus iškilmingi mišparai, kęs ir gerb. kleb. kun. J. Ma- 22 PI., serga namie. 3 savaitė. visiems susirinkusiems.
Po viso, svečiai komp. už
pamokslas ir procesija. Bus čiulionis, varg. J. Brazaitis su
svečių kunigų, kurie sakys pa- šeima, baznieriai Šturmai, Sau Pažįstamieji prašomi ligo dainavo “Ilgiausių metų”.
Pamokinantis!
mokslus,
• ikiti. Prie
-n • ikompanijos
-• nius aplankyti.
.
’ padės klausyti išpa-.į norai• ir
žirnių ir kitas pamaldas atli- ,
• .... , . ,
Rugpiūčio 5 d. Rūtos darže
*
dar prisidėjo kai kune mar
‘
. (ketparkiečiai, adv. Grišius su bus piknikėlis Aušros Vartų
Porcinkulio atlaidai
yra
vi. .
. , ...
moterų ir merginų draugijos
. ;
i seimą ir kiti.
suotini ‘toties ąuoties , t. y.,
_______
parapijos naudai.
už kiekviena atlankyma baž«
j
»
••
•
Rugpiūčio 12 d. linksmas pi
“ ... J
Spaičio darže praejuių seKIšdirbėjai aukštr.snčs rūšies Paminklą
nycios ir pasimeldimų Šv. Tė...
.. x. . \ , knikėlis ’sųjungiečių 55 kp.
lr Graboaniią
J
*
madienį smagų išvažiavimų bu
vo intencija, sukalbant po 6
vo surengęs West Side Pilie
Didžiausia paminklų dirbtuvė
Šv. Onos dr-jos piknikėlis
poterius. Vienus atlaidus ga-. x. ,,,,
n.
•
Chicagoj
F.
,
...
čių klubas. Dienų gražiai pra--------------- o
parapijos Rūtos darže naujam
lima sau pelnyti, o visus kitus į
Suvirs 50 metų prityrimo
arnotui įtaisyti Aušros Vartų
už sielas skaistykloje. Būtina
----------- O------ ,----bažnyčioje praėjusį sekmadie
sųlvga atlaidams pelnyti ge
Pirkite tiesiai 15 dirbtuvės lr
į Visi vestsidiečiai rengiasi!
taupykite pinigus
nį pavyko. Visi atsilankę pikra išpažintis ir šv. Komunija.
-------o------Lietuvių Dienai,, rugp. 5 d.
Mes atlikome darbą daugeliai žymes
nikiėriai, kiek kuris galėjo, pa
Atlaidų pelnymas prasidės
nių Chicagos Lietuvių.
Harlein aerodrome, prie 87 ir
rėmė gražų dr-jos sumanymų.
rugpiūčio dienų, trečiadienį,
Harlem ave. Kurie neturi au
per pietus ir tęsis iki ketvirta-*
.... -x
...
Giliukingi buvo: M. Križa'.F •-t
...
« «• v I tomobilių, transportacijos reinauskaitė (gavo didelį sūrį),
diemo vidurnakčio. Išpažinčių , , . . .
. _ _ ...
,
.,
......
kalais rūpinasi P. Pabnonai Jokūbas Vaitkus (gražių lein
bus klausoma trečiadienio ry
arti Graad Ave.
tis.
pų). Tai dovana biznieriaus J.
tų, popiet ir vakare ir ketvir
Telefonas SEEiey 6103
Nevedomskio, 2215 Cermak
tadienį nuo anksto ryto iki
Ketvirtadienį Austos Vartų
Chicago, Illinois
Rd.
pietų.
parapijos choras vyksta į Šv.
Visus Roselando ir apylin Jurgio parap. salę bendrai re Šeimininkės visus svečius pa
kių katalikus kviečiu atsilan peticijai. Mat jungtinis para- vaišino. Muzikantai Įialinkskyti į didžiuosius poncinkulio ( pijų choras dalyvaus Lietuvių mino.
GRABORIAI:
Ačiū visiems už paramų ir
atlaidus ir naudotis Dievo ma i Dienoje, Harlem aerodrome.
lonėmis.

Mazgalgiilto

kaimo.

Amerikoje

išgyveno 22 įnertus.
Paliko dideliame nuliūdime
vyrą iHanlninką. dukterj Uronialavą 12 m., sūnų Petrą 18
m., seserj Karoliną, brolius Jo
ną, Petrą fr Kazimierą Žilvi
čius ir daug pusseserių lr pus
brolių.

Kūnas pašarvotas 1338 B&
49th Ave., Cicero, III. Laidotu- J
vės jvyks ketvirtadieni, rugpiū
čio 2 d. lš namų 8:30 vai bus
atlydėta j 8v. Antano parapijos
bažnyčią, kurioje jvyks gedu
lingos pamaldos
už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta j Sv. Kazimi'ero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystamus maa dalyvauti šloee lai
dotuvėse. ’
Nuliūdę: Vyras, Duktė,
nus lr Gaminės.

Sū

Laidotuvėms patarnauja gra
borius A. Masalskis. Telefonas
BOUlevard 4139.

RAB0RIAI:
gui

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ

DIKBŽJAI

Teisingas!

Specialistai Iškalime lr IšdžrMme visokią rūšių paminklai ir
gnbuamlna.

Naudingas!

Žinutė

Mūsą šeimyna epeciallinoja šia
me darbe per šešias kartas.
Veskite paminklą reikalas tie*
■Ui su pačiais išdirbėjau

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE
Vienas blokas | rytos nao
didžiulių vartą

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonais

Alfred RoseUi, prea.

Re*. PEN S A COLA 9011
BELMONT 3485
, Office: HILLSIDE 8885
Vineent -RoseUi, aeer.

1

527 N. WESTERN AVE.

už

Kun.

J.

Paškauskas,

kleb.J

/ilnians Krašto

P.

Vasiliauskas,

Žirniu

dovanas.

Komisija

LACHAVVICH
IR SONOS

sužeistas

KOMP. A. POCIAUS
PAGERBTUVĖS

Padavimai

LIETUVIAI

Patarnauju laidotuvės* kuopigiausia
Reikale meldžiu atalšauktl. o mano
darbu būsite užganėdfnti
Tel. CANai 2515 arba 2518
2314

su

trimis

kryžiais

kitų

aplenks,

tas,

girdi,

W.

23rd

PL,

Chicago

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

1138

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dyk i i

GBABOBIUS

Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319

Avenne

Lituanica

J I EUDEIKIS

bū

SIMON M. SKUDAS

I. J. Z 0 L P

JUOZAPAS EUDEIKIS
IR TĖVAS

(Neturime

tuo

sųryšių

pačiu

su

vardu).

ko'

r

firmų

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

UI.

Chicago,

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia

1410

J. F. RADŽIUS

ave

YABda

Yards 1741-174Z

STANLEY P. MAŽEIKA

GRABORIAI

“Mes čia susirinkome nei
vien tik pagerbti komp. An
1439 S. 49th Ct. Cicero, HL
siųs
gražuolės
vyras.
tanų Pocių, kuris papuoštas
Netoli Tolkuncių Rodunės
Tel. CICERO 5927
.Sutiko
jaunuoliai
ir
skirtų
Gedimino ordenų, bet ir pasi
valsčiuje Lydos apskrity padienų
ir
valandų
išėjo
į
vieš

džiaugti
su juomi”, — prabiliai vieškelį guli akmuo pa
lr BALSAMUOTOJAS
ženklintas trimis kryžiais. Su kelį. Tuo tarpu gražuolė, kaip' lo gerb. pralotas M. L. Kru GRABOtULfS
l’atarnavi:na_i geraa lr nebrangus
tuo akmeniu yra susijęs toks buvo žadėjusi, lenktyniaujan-i šas, komp. A. Pociaus pagerb '
718 West 18th Street
čių
brolių
ties
vieškelio
ak

tuvių
vakarėlyje,
kurį
surengėji
Telefonas MOMroe 8377
padavimas.
meniu laukė. Pasileido bėgti, Sasnausko ir Šv. Jurgio cho-'
Girdi, senovėje toje apylin kiek tik vieko turėdami, abu rai, liepos 26 d., Šv. Jurgio
kėje gyvenusi labai graži me- broliai ir, deja, kartu abudu parap. svetainėje.
Ino.
LIETUVIŲ
ORABORIUS
rK'"";/,os. grožis da“Keli..ja“. atMgo: Susikrimtusi mergina
Palaidoja už 125.00 ir aukočiau
Vakarėlyje dalyvavo kun
koplyčia dykai
nikaičių viliojęs. Bet du iš jų nebežinojo kų besumanyti. Mačiulionis, kun. Urbonavi 888 Moderniška
W. imli Ht. Tol. CANai 0174
Chicago. IU.
— abu tikri broliai — dėl tos Tuo tarpu broliai, vienas ki čių*, kun. Šaulinskas ir pran
merginos stačiai proto baigė; u nekęadami> jau ruošės vie- ciškonas kun. Alfonsasnetekti.
,
nas į.^ pulti...
Svečių buvo net iš tolimų
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS
valstybių:
Norbertas Aleksis
. Merginai jiedu abu vienoStaiga trenkia perkūnija į
1646
West
46th Street
dai tiko ir ji nebžinojo, kurį tų vietų, nutrenkdama negy 1 •« YVaterbury, Conn., komp
Tel. BOUIevard 5203—8413
iš judviejų išsirinkti. Tuo ta vai abu brolius ir gražuolę Aleksio sūnus, kuris sveikino
rpu broliai dėl tos merginos merginų. Tuo pati Apvaizda komp. Pocių savo tėvelio va
degė baisia neapykanta
ir išsprendžia nelemtų ginčų... rdu, Buvo ir L. Šimučio bro
vienas kitam kerštų rengė. Apylinkės žmonės visus tris lis iš Kanados, R. Bulotaitė
.Nebemuuanydama, kaip pro čia palaidoję, ant jų kapo už ir Bulotas iš Indianos.
Jeigu norite dailumo
Programų
išpildė
parapi

ritindami
tų
akmenį
ir
jame
tingiau pasielgti, klausėsi me
ir nebrangumo laido*
“Tr.” jos choras, Janušauskienė, O
rgina savo motinos patarimo. iškalė tris kryžius.
Piežienė, J. Kudirka ir K. Sa tuvese... Pasaukite...
Ilgai galvojusi, motina pata
rė pasiūlyti vaikinams išeiti* .Lietuvi! Jei tik sveikas it»- bonis. Visi dainavo komp. A.
REPubiic 8340
į vieškelį, o gražuolei atsisto-! lauk i rugp.5 d., tavo pa Pociaus kūrinius.
Sveikinimus teikė Sasnaus 5340 So. Kedzie Ave.
ti ties akmeniu, gulėjusiu pa- reiga dalyvauti Lietuvių Die
liai kelių. Jiedu turėjo eiti noj Harlem aerodrome, prie j ko choro pirmininkas V. Dau
kša; jis gražiai apibudino
lenktynių. Kurs iš judviejų 87 ir Harlem
Akmuo

Telefonas

Visi Telefonai:

dykai

COURT
Cicero, Illinois
SO.

Phone

49th

Cicero

J.J BAGDONAS

2109

Tel. CICERO 284

SYREVVICZE
ORABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimo*
galimos už 335.00
KOPLYČIA DYKAI
1344

S. «50th

Ave.,

Oioero,

HL

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Ave.
Tel.

Bonlevard

4139

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius.
Turiu padaręs sutartis - Koplyčios veltui
šiose lietuvių apylinkėse: - North Side
Bridgeport, Town of Lake, West Side. Tri
Koplyčias turiu savo, visos su vargonais.
Ambulance patarnavimas dieną ar naktį.
• * j

•

i■

PASAUKITE:

Tel. LAFayctte 3572

i

Q

J. Liulevlčius
Grahorlna
ir

Ilalnami10b>Jaa
Patarnauja Chica
goje Ir apylinkėje. |]
Didelė tr graži
Koplyčia dykai

At*.

REPubiic 3100
2506 VVest 63rd Street

Antradienis, liepos 31, 1934

ĮDĖLIS pi
VYTAUTO DARŽE, 115-tos gatv.

ir POVILO PAR
Įžanga ii anksto 20c, prie vartų 35c. Prie įžangos tikietų bus išlaūnšjimas $15.00 ir $10.00.

Visus kviečiame atvykti į mūsų parap. metinį piknikų — BUS SMAGU. Pamatę Lietuvių Die
nos programų ar kur kitur pasivažinėję, užsukite ir į Vytauto daržų, linksniai pasisvečiuosite, pa
silinksminsite, kaip norėsite; čia rasite visokio gėrimo, užkandžių, muzikos, žaidimų ir draugų.

tarpe So. Crawford ir Cicero Avės

MUZIKA PHIL PALMER and HIS BAND
Ekstra muzika gros nuo 2 valan dos iki 11 valandai nakties.

Kviečia

Kun.

Anicetas

Linkus

ir

Komitetai

PAGALIAIS UŽMUŠĖ
Velionis buvo policistu per
4450 S. Washtenaw Avė., lie
BRIEDĮ
pos 29 d. Šliflbą davė kun. S 12 metų, pavyzdingai vedė šei-Lietuvis Advokatas
Jonelis. Bažnyčia buvo gra- įnymių gyvenimą ir geras vei2201 W. Cermak Road
Dievo Apvaizdos parap.
žiai papuošta. Veselninkų puo- j kėjas lietuvių tarpe.
! . Pašušvio vai., Levinainių
Chicagos liet organizacijų gus triksus ore ir savo ūžesiu *
,
,,
u
* i s •
(West 22nd St.)
. 8v. Jono Evangelisto dr-ia sa- toj buvo daug svečių iš visų į laidotuvės įvyks ketvirta- • kaimo žmonės pamatė bėgantį
ir draugijų išrinktasis Komi prinnns Dunaus ir Girėno Li-j
. . . .
,
(Metropolitan State Bank Name)
vo susirinkime laikytame lie- kolonijų. Jų tarpe( ir WestĮ dienį, rugpiūčio 2 d. J. P. Eu-'per laukus briedį (patelę).
Valandos Kaadlen nuo 9 lkl 6
tetas Lietuvių Dienai rengti tuaniką, kuri prieš ,1 metus
. .
. x
8eredos lr Pėtnyčloa
, ;,.
. 1
pos 29 d. įsnese protestų prieš Side biznieriai J. Dobrovolskis deikis patarnauja laidotuvėms. Briedį pradėjo vyti mušdami Panedėllo,vakarafa
6 Iki 9
birželio mėn. susitarė su Da taip stebino ir džiugino čika-' “Naujienas” ir Jųrgelionį. J.
Telefonas CANai 1176
I Spy pagaliais ir prisiviję užmušė. Namai: 6459 S. Rockwell St.
ir N. Karia vičius su šeimynoriaus - Girėno paminklo sta giečius. Skraidys lėktuvas, ku
Dimša, šv. Jono Evan. dr-jos mis.
Sužinojusi apie tą žiaurųjį
Rap.
Telefonas REPublie 9600
tymo Komitetu bendrai sure ris staigiai iš vietos pakyla
DIDELE AUDRA
valdybos
narys, pastebėjo
darbą
policija
šešiems
šio
kai

ngti milžinišką šventę šio pa aukštyn. Milžiniški lėktuvai
“Naujienose” pranešimą apie
Šiomis dienomis Vilniaus mo žmonėms sustatė protoko
minklo naudai. Pradžioj buvo vežios keleivius, Lituaniką
tai būk Jurgelionio rengiamo
krašte per kai kuriuos valsčius lus ir už briedžio nužudymą
numatyta didžiulė ir nepapra skridimui parengęs aviacijos
je dienoje dalyvausianti mūsų
perėjo labai didelė audra. Ypa perdavė bylą teismui.
sta programa paskirstyti net inžinierius lakūnas Laird varm
.
FOTOGRAFAS
dr-ja. Nei mūsų dr-ja, nei jos
1 ur būt tik dideles bausmės Atsidarė nuosava, mo
dviem dienoms: 1(00 žm. koro taliosis ore ir rodys nepapras valdyba nėra nutarusios Jur-| K“ nori Priklausyti gražiu tingai skaudžiai buvo paliesstudio su Holtas Jaavinsko valsčius. Apie1 išmokys žmones branginti sa- derniškų
?ywood%vieaomis
U
dainos: sportas, žymių asme tą savo vikrumą ir gabumus gelionio rengiamoje dienoje | lietuivliSkM
muzlko“ »
420
WEST
fftlvd
ST.
40 minučių siautęs viesulas; vo gamtos grožį ir turtą,
nų kalbos ir 60-70 lėktuvų pa padangėje (stunts). Amerikos';
Englevvood 6840—5883
svarbių
pranešimų,
visi
teuždalyvauti. Mūsų dr-ja daly
nuplėšė 40-čiai namų stogus,
sirodymas įvairiose srityse. Ta Lietuvių Aeroklūbo nariai (4
vauja tik katalikiškuose pare sistato savo radijo šį vakarą, o vietomis sugriovė ir pačius
čiau tam būtų susidarę net a- merginos ir 2 vaikinai) su pa
7 vai. Programa eis iš stoties
ngimuose.
J. Dimša
namus.
rašiutais
šoks
iš
lėktuvų.
Tą
pie 1200 dol. išlaidų. Pamink
WG.ES, 1360 kilocykles, pas
lo stat. Komitetas po derybų žygį pirmą kartą savo gyve
tangomis
Peoples rakandų
ISkrauatome vlaą tavo modelių
su promotoriais ir ilgai svars nime atliks šie drąsuoliai: M.
krautuvių. Programoj daly
aukštų lr aandėl) po Lį kainos.
26,000 stakas turi būti parduo
tęs nusprendė nerizikuoti di Urbonaitė, S. Balčiūnaitė, M.
vaus keletas žymių dainininkų,
tas negirdėtai žemomis kainomis.
Lengvais ifimokėjimals ar cash.
delėmis išlaidomis ir rengti Motiekaitytė, O. Meyers, J. į Kongresmonas A. J. Sabath muzikų ir kalbėtojų. Be to, a
$160.00 Seklyčfų setai
vieną dieną. Tų derybų sugai Urbonas ir J. Vaišvilas (Ur-- praneša, kad jis turįs parei- pie rengiamą Lietuvių Dieną
£29.45
šinti, abu komitetai liepos 20 bonai — Girėno giminaičiai), gos paskirti vieną moksleivį į rugp. 5 d., Harlem aerodrome
9146.00 Valgomų kamharlų setai
d. nutarė Lietuvių Dieną su Garsūs lietuvių sportininkai Jungtinių Amerikos Valstybių kalbės “Draugo” red. L. Ši
£2945
dainų, sporto ir aviacijos pro pasirodvs Įvairiose sporto sri- Militarę akademiją, West Po mutis. Peoples radijo progra
998.00 Seklyčioms kaurai
grama bendromis pastangomis tyse. Bus ir kitokių malonių int, N. Y., ir vieną į Jūrų (Na- mos visados patenkina klau
VIENOS IŠ GERIAUSIŲ skal
£1950
rengti ne liepos 28—29 dd., įdomybių. Pakviesti kalbėti 11- yal) akademiją, Annapolis, sytojus.
Rep. XXX
byklų, yra parduodamos Budri
9150.00 Miegamų kamb. setai
bet rugpiūčio 5 d., nes: 1) an linoiso gub. H. Horner, Lietu Md. Kvotimai būsią pirmąjį
ko krautuvėje, mokant po $1.00 į
£29.85
ksčiau rengti nesuskubta, ' 3 vos pasiuntinio pav. M. Bag pusmetį 1935 m. Kong. A. J.
savaitę.
Skalbimui mašinos
parapijų korai nebūtų galėję donas ir kiti aukšti asmenys. Sabath praneša apie tai iš an
Mašina
pati
per
save
išsimokės
liepos 29 d. dalyvauti, 2) mil Visa programa taip sutvar-i ksto, kad norintieji įstoti į
£39.50
KAINOS:
Mums
lankant
Amerikos
lie
žiniškas 1000 žm. koras gali kyta, kad bus ko žiūrėti ar vieną ar kitą akademiją galė
Elektrikinės ledavnės
tuvių koloniją, įvairios orga
£49.50 iki £89.50
dalyvauti ir pasirengti tik ru klausyti žemėje ir ore. Įžanga tų tinkamai pdsitūošfi.
£89.50
gpiūčio 5 dienai ir 3) lakūnai, aerodroman tik 25c. Visas pe Visi kandidatai privalo- gy nizacijos bei pavieniai asmens
THOR Prosijimo Mašinos po
Geležinės lovos; visų dydžių
parašiutai ir aerodromas gau- lnas skiriamas Chicagoj stato- venti A. J. Sabatho kongresi parodė mums labai daug šir
£3.95
£19.50 IKI £89.50
nie‘
ta tik rugp. 5 d. Uoliai veikia mam Dariaus - Girėno pamin- niam distrikte (5th. Congres-J dies, ir labai i^laug kuo
Pilnos vatos matrasai
džiaginiai ir Jfcoraliai mums
Norėdami išbandyti tą naują
aviacijos, dainų, sporto, /pau- klui.
1 sional Distriet) Illinois vai.,
padėjo.
’■*THOR mašiną pašaukite telefo
aos ir tikietų platinimo komi
Visi Chicagos ir apylinkės) turi būti sveiki fiziniai ir pro
nu:
B OUlevard 4705. Budrikas
9x12 vailokiniai kaurai virtuvėms
sijos. Pasirengimas eina pla miestų lietuviai kviečiami bū tiniai. Bendrai, į tas dvi mo Visiems jiems išvažiuodami
tuojau jums prisius dykai išbanreiškiame
kuonuošindžiausią
£398
čiu frontu.
riais važiuoti ton nepapraston kyklas priimami tiktai labian- padėką.
dymui.
950.00 (tęsiniai pečiai
Milžiniškam korui vadovaus ir įdomion Lietuvių šventėn ir į šiai kvalifikuoti jaunuoliai
Kan. F. Kemėšis
£28 75
komp. A. Pocius. Kai kurias gražiomis iškilmėmis pagerbti |
Balys Vitkus
921.00 Inner spring matrasai
populiarias liaudies dainas dai didžius Lietuvių Tautos ir Pa-į
Petras Babickas
nuos koras ir visa minia. Pa- šaulio Didvyrius, Atlantiko
New York, 1934. VII. 20 d.
dangėje, kurioje skambės gra-, Nugalėtojus Darių ir Girėnų!
Šimtai kitų bargenų Siame di
Brighton Park. — Alek. Je
džiuliame Iftpardavlme. Atsfmlnklžios lietuviškos dainos, nardys Visi lietuviai į Lietuvių Šven- nkins studentas Loyola unive
te dkiiiausių Ir pulktamslų rakandų
PASIMIRĖ
krautuvę Bridgeporte.
visoki lėktuvai, kurie darys į- tę!
rsiteto, iš Pittsburgh, Pa., su
P-nas Joseph Josattis- vedėjas..
vairiausius drąsius ir pavojin-1
* Komitetas situokė su A. Karčiauskaite,
Pirmadienio ryte, 2 vai. pa
simirė Antanas Zapolskis, poTel. BOUlv. 4705-8167
licistas, kuris buvo pašautas
mirtinai praėjusį penktadienį.
3621-23-25 South
Nors tuo laiku Zapolskis bu
Budriko radio programai duodami lietuvių kalboje:
Halsted St.
vo civiliniuose drabužiuose,
WCFL, 970 k. Nedėliomis nuo 1 iki 1:30 po pietų.
Atdara Antrad.. ketvirtad. lr
automobilių vagilis pradėjo
fte&tadlenfo vakarais Iki 10 vai.
WAAF, 920 k. Nedėliomis nuo 1:30 iki 2 vai. po pietų
šaudyti j Zapolskį ir jo drau
WHFC, 1420 k. Ketvergais nuo 7:30 iki 8:30 v. vakare.
gą oficierių. A. a. Zapolskiui
Crane Coal Co.
pataikė į pilvą lr į koją, nuo
5332 So. Long Avė.
kurių žaizdų jis mirė. Tas va
Chicago. 111.
giliukas buvo vėliau nušautas
PERKAM
antro policisto, kuris gelbėjo INSURANCE
LIETUVIiNOTARY
Zapolskį.

JOHN B. BORDEN

Milžiniška Lietuvių Šventė

RADIO

P. CONRAD

GARSiNKITĖS “DRAUGE*

PROGA JAUNUOLIAMS

DIDELĖ ŽINIA

THOR Skalbyklos

PADĖKA

SUTUOKTUVĖS

Inc.

Jos. F. Budrik,

3417-21 So. Halsted St.

RUGPIUC1D 5 D.

HARLEM AERODROME
(87 Str ir HaHem Avė.)
LIETUVIŲ

DIENOS

PUBLIC

PAKVIETIMAS

\rJ4cmOridl)

PROGRAMA:

1) Chorų choro (1000 dainininku) dainos.
2) Garsiųjų lietuvių sportininkų pasi rodymas įvairiose sporto šakose.
3) Gros keli gausingi benai.
4) lenktynės lėktuvais, “triksai”, pasivažinėjimai, šokimas iš parafiutų.
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
Įžanga 25 centai. Vaikams uždyką.

Širdingai kviečiu visus Chi
cagos ir apielinkinių miestelių
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano
1 biznio vietoje. Užlaikau dide! lį pasirinkimą. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ii
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku
slemi.
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
jums mandagiai.
Reikale esant, atsiminkite
žyJelį.

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST.
Tel.: YARds 0801

CENTRAL DISTRICT
FURNITURE CO.

KTJS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WBST 47th STREET

£895

Katrie perkate anglis IM
dralverlų, siųskite juos
<
CRANE COAL CO. Gausite
geresnes anglis, ut mažiau
plnfgų,
Pncabontae M. R.
4 tonai ar daugiau $7.00 ton.

Tel. LAFayette 1083
POPIERUOJAM Ir PENTUOJAM

ALEX ALESAUSKAS and SON
Furniture

and

Piano

Movers

Atliekama vlaua namų dabtnfmo
darbua Darbas pigus lr ultlkrlntaa 1934 m. popleroa rolė — 6c.
JOSEPH AUGATTIS
1008 S. 60th Ava.
Oero, IU.
Tel. Lafayette 6719

Seniausias Lietuvis

Moveria Chicagoje
7106 80. TALMAN OT.
7116 80. ROCHVVELL ST.
Td. REPublic 5069-6051

M«» parduodam anglis lo
miausiom kainom. Pocahoataa M. R. $1.06 lonaa.

Proapeet 1864

EDWARD TROST
PAINTTNO and DECOrtATINO

HARDWARE and PAINT STORE
9111 W. 62rd Str.. OUeago

